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EL SR. PRESIDENT:

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

Per tant passarem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
2344, 4284, 4285 i 2988/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 2344/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls de la
formació professional dual.

Començarem pel debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls
de la formació professional dual. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per
un temps de cinc minuts. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. La formación profesional dual se
configura como una iniciativa mixta, de formación y prácticas,
que tiene por objeto la preparación de los jóvenes y su
cualificación profesional complementaria mediante la
realización de prácticas en una empresa.

Se puso en marcha de forma pionera a nivel nacional en las
islas Baleares en el año 2013 con el Gobierno del Partido
Popular y desde entonces se ha extendido a otras comunidades
mostrándose como una fórmula exitosa e innovadora. 

Pero la actual política de los ERTE está produciendo de
facto la disminución paulatina de este sistema ya que la
limitación para realizar nuevas contrataciones supone una
penalización de la parte práctica de la formación profesional
dual. 

La pandemia ha determinado que la mayoría de empresas
colaboradoras tengan parte de su plantilla de trabajadores en
ERTE y la falta de claridad normativa les genera una gran
inseguridad jurídica a la hora de tomar la decisión de tramitar
los contratos de formación y aprendizaje que requieren los
proyectos de formación profesional dual. 

Todo ello, a pesar de que el sistema dual es totalmente
compatible con la política de los ERTE, ya que se trata de
convocatorias de formación que no suponen ampliación de
plantilla ni generan obligación de contratar al finalizar las
prácticas, pero la falta de claridad jurídica y la desinformación
pública determina que muchas empresas renuncien a colaborar
o anulen los convenios de colaboración una vez firmados, por
miedo a una inspección laboral que sancione la contratación.

Así lo han manifestado las instituciones que han apostado
por la formación profesional dual, indicando que se encuentran
con serias dificultades para encontrar empresarios que decidan
colaborar con los proyectos. 

Con todo ello, nos encontramos en la situación
contradictoria de que en momentos en que la formación debería

ser un eje esencial para mantener la competitividad de las
empresas y mejorar el capital humano, se están reduciendo las
posibilidades de futuro profesional de los jóvenes al no poder
realizar las horas mínimas de prácticas en una empresa y no
finalizar el ciclo formativo.

Y es por todo ello que el Grupo Parlamentario Popular les
presenta la siguiente proposición no de ley: instamos a que el
Parlamento inste al Gobierno del Estado y al Govern de las
Illes Balears a impulsar la formación profesional dual, como
sistema exitoso para obtener preparación y cualificación
profesional, mejorar la competitividad empresarial e
incrementar las expectativas laborales de los jóvenes, a su vez
que el Parlamento de las islas Baleares inste al Gobierno del
Estado y al Govern de las Illes Balears a dar esa seguridad
jurídica al sistema de contratación de la formación profesional
dual frente a la regulación de los ERTE, informando de forma
precisa sobre su naturaleza y compatibilidad, garantizando la
viabilidad legal de los proyectos formativos a las empresas
colaboradoras y facilitando la realización de las prácticas a los
jóvenes en óptimas condiciones. 

Y, en tercer lugar, que el Parlamento de las islas Baleares
inste al Gobierno del Estado y al Govern de las Illes Balears a
realizar una campaña de difusión e información pública de la
formación profesional dual para facilitar su consolidación.

Es por todo ello que solicitamos a los grupos parlamentarios
que den apoyo a esta propuesta.

Gracias, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. Pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca s’ha presentat l’esmena
RGE núm. 5831/21 i per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies, president. Bé, des del Grup Parlamentari
Socialista consideram, i jo crec que s’ha reiterat més d’una
vegada, que la formació professional és un element clau per
poder tirar endavant i poder sortir d’una manera millor, tothom,
i és una eina més de resiliència i d’emprendre un nou camí, un
canvi de model econòmic, un canvi de model educatiu, i jo crec
que això ha quedat palès. 

Nosaltres, des del nostre grup, hem presentat, conjuntament
amb altres grups, diferents iniciatives relacionades amb la
formació professional, formació professional reglada, formació
professional dual i fins i tot formació professional ocupacional.
Consideram que la formació professional, en tots els seus
aspectes és fonamental, i així treballam.

Jo crec que per part de l’Estat es van establir ja a LOMLOE
les bases i es treballa per part del Govern de l’Estat, es treballa
en una nova llei d’FP, una nova llei integral de formació
professional que integri tots els sistemes de formació
professional, que és la manera de veure la formació
professional com a una finalitat amb diferents camins. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102344
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Jo crec que això ha quedat més que palès i també està clar
que la formació professional dual té tota una sèrie de
problemes, que és una formació professional que a poc a poc
es consolida, i jo crec que durant la legislatura passada ja es va
consolidar i es va desenvolupar a través de diferents convenis
amb la Cambra de Comerç, etc., es va consolidar l’FP dual, tant
la que s’imparteix des d’Educació com la que s’imparteix des
de la part de serveis d’ocupació i d’altres. Per això nosaltres ja
vam presentar no fa gaire una proposta per unificar els sistemes
de contractació. 

Dit això, també hem de dir que, bé, doncs presenta certs
inconvenients. Ara, la Sra. Riera presenta una iniciativa a la
qual li avanç que li hem presentat una esmena al primer punt,
perquè nosaltres, jo crec que hem de parlar de preparació,
nosaltres estem d’acord amb el primer punt, però jo crec que
hem d’incidir en la validesa, el valor, la vàlua de la formació
professional dual com a eina de qualificació i eina de millora
de l’ocupabilitat. Jo crec que és un element clau convèncer la
ciutadania que la formació professional augmenta l’ocupabilitat
de les persones i la formació professional augmenta les
perspectives de futur de les persones alhora que ajuda les
empreses. 

Respecte de la barreja que fa respecte dels ERTO, aquesta
PNL està presentada en un moment molt concret en el qual hi
ha molta gent que es troba en ERTO, ens trobam a un altre
moment on hi ha un canvi de cicle i comença a haver-hi
reincorporació a les empreses i d’altres, per tant, jo crec que dir
que no és el moment adequat a aquest tipus de contractacions,
perquè són dos processos paral·lels, sí que és cert que esperem
que a la nova llei de formació professional se solucionin
determinats problemes de contractació, i nosaltres ja vam
proposar un contracte únic que sigui independent i d’altres.

Però, així i tot, també li dic que donarem suport al punt
tercer perquè la campanya de difusió i informació pública
respecte de la formació professional dual, i respecte de tota la
formació professional, consideram que és fonamental perquè és
un moment per seguir convencent els estudiants i els empresaris
que la formació professional és una eina molt vàlida per poder
tenir una qualificació professional, una especialització i
d’altres.

Per tant, nosaltres li agrairíem que acceptàs l’esmena que li
hem presentat perquè simplement tampoc no canviem gaire el
sentit de la seva proposta, però sí que li donem aquest caire
d’ocupabilitat, que jo crec que és fonamental parlar de
perspectiva de futur per als joves que la cursen. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias, presidente. Nosotras consideramos que ahora es
precisamente el mejor momento para mejorar el sistema
educativo desde todos sus ámbitos, desde las iniciativas que se

van a debatir posteriormente, la educación infantil 0-3, hasta
también la formación profesional.

La formación profesional, nosotras sabemos, conocemos
perfectamente que es una opción que hasta ahora no ha sido
muy bien tratada, pero que, sin duda, creemos que es una
oportunidad para la formación de los técnicos y de las técnicas.

En este sentido, nosotras votaremos a favor del punto
tercero, es importante la difusión, es importante la información
que facilite la consolidación como bien ustedes dicen aquí en
esta PNL, pero también para reconocer el prestigio, para que la
gente acuda a formarse profesionalmente porque es garantía de
un trabajo futuro. 

Nosotras sabemos y venimos trabajando durante toda esta
legislatura en garantizar el impulso de la formación dual,
porque sabemos además que eso es apostar por formación y por
empleo, para que las personas que hayan perdido su trabajo
durante la pandemia o simplemente que quieran mejorar su
formación puedan hacerlo con un contrato laboral específico
que tiene que ser además garantía de que no sean trabajos
precarios.

Ahora mismo, que tanta gente está sufriendo las
consecuencias de la crisis económica, es el buen momento para
que las administraciones y los grupos parlamentarios nos
pongamos de acuerdo y nos centremos en buscar alternativas,
en encontrar la manera para ofrecer a la gente un trabajo digno,
una formación adecuada.

Entonces, nosotras en lo que respecta al punto 1,
planteamos simplemente una enmienda que viene a concretar
un poco, aterrizar sobre la realidad porque en este parlamento,
durante lo que va de legislatura, no cabe duda que la formación
profesional se percibe como una apuesta clara. Se han
presentado propuestas y han sido aprobadas aquí en mayoría
para la agilización de procesos, para transparencia informativa,
para promoción y fomento de nuevas materias de estudio, para
adecuación incluso a perspectiva de género de la formación
profesional. Se han presentado muchísimas iniciativas, todas
ellas aprobadas.

En el punto 2, por lo tanto, consideramos que
evidentemente hay ya una seguridad jurídica y considerar lo
contrario sería... pues, un error absolutamente y estar haciendo
las cosas mal, y este govern no está haciendo las cosas mal y
por eso votaremos que no.

Y en el punto..., ya está,.... ya estaría, pues muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa també, per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, una altra proposta de formació
professional, benvinguda sia perquè tot el que sigui sempre
millorar és positiu, i entenem que ens hem d’agafar la formació
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professional com la base de la formació dels futurs
professionals del país i, a partir d’aquí, a partir d’aquestes
professions, créixer.

Confiam que accepti l’esmena, confiam que accepti
l’esmena al primer punt, ja que és cert i és innegable que
impulsada ja hi està, ara bé, mai no sobra reforçar aquest
impuls i aquesta eina que és l’FP dual, en aquest cas.

Ja hi ha hagut moltes persones que durant aquest curs, és a
dir, a principi de curs de l’any passat varen optar per apuntar-
se, per matricular-se a estudiar una FP per poder millorar la
seva qualificació professional perquè s’havien quedat fora
feina, pel que sigui. Per tant..., i un dels sistemes d’FP que
necessita, per ventura sí, reforçar -com dèiem- és la dual.

Per tant, nosaltres li votarem a favor el tercer punt. Si
accepta l’esmena, li votarem a favor el primer. No li votarem
a favor el segon per allò que ja s’ha dit, seguretat jurídica n’hi
ha i contractació també n’hi ha, per tant, nosaltres entenem que
en aquest cas els dos governs fan la feina ben feta i sí,
l’alumnat no té el perquè tenir inseguretat jurídica.

Però, ja dic, encertada la proposició no de llei perquè ens
torna posar damunt la taula i tornam parlar una vegada més de
l’FP.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos daremos apoyo a esta iniciativa, a todos los puntos.
Va en línea con propuestas que ha hecho nuestro grupo
parlamentario como saben.

Desde Ciudadanos apostamos por la FP dual ya que es un
pilar básico que va entre el empleo y la formación, que aúna
formación y experiencia; que, en un momento excepcional
como el que estamos viviendo, consideramos que la FP dual es
una excelente medicina para el paro juvenil, el abandono
escolar temprano o la mejora de la productividad en nuestras
empresas también, que muchas veces nos olvidamos, y, en
definitiva, de la competitividad de nuestra comunidad
autónoma.

La FP dual prepara a nuestros jóvenes para necesidades
concretas de las empresas y reduce claramente el desajuste
entre la oferta y la demanda del empleo. 

Hace meses que le llevo pidiendo... que pedía al conseller
ciclos formativos que se oferten en modalidad de FP dual y
adaptados al mercado laboral actual, como una de las salidas
que ya conocemos que funcionan, ese modelo de futuro que ya
funciona en otras comunidades autónomas como en el País
Vasco o en países como Suiza, Alemania o Holanda.

Y solicitamos también a la conselleria y al propio conseller
de Trabajo que implique más a las empresas en formación
profesional, para transformar más plazas de FP básico a
modalidad FP dual, estableciendo estos incentivos para
implicarlas, y siempre hemos solicitado al Govern más partidas
presupuestarias para fomentar la FP básica, aumentar las
titulaciones a sectores estratégicos y ampliar las plazas de FP
dual.

El Govern siempre dice que apuesta firmemente por la
formación profesional, básica también, pero seguimos
esperando y volvemos a reclamar la escuela de hostelería en
Ciudadela y la escuela de hostelería en Ibiza, por tanto, esa
cualificación tan necesaria para nuestros jóvenes en que... pues
consideramos que la FP dual y la FP juegan un papel clave.

Y lo que se ha puesto de manifiesto en esta proposición no
de ley es un problema puntual al que desde Ciudadanos
también queremos que se llegue a una solución en este
momento.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. No assisteix el Grup VOX-Actua
Baleares. Per tant, és el torn del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Coincidim
pràcticament amb la totalitat dels grups parlamentaris que la
formació professional ha esdevingut imprescindible, és evident
que les necessitats del mercat laboral han canviat i ara les
empreses requereixen perfils professionals molt més tècnics.

Els darrers dies botava una notícia que deia que les
empreses demanden ja més alumnes d’FP que universitaris.
Segons l’informe d’Infoempleo Adecco 2021, només a Espanya
el 40% de les ofertes de feina exigeix la formació professional
de grau mitjà o superior, enfront del 33 que exigeix titulació
universitària.

Nosaltres, des del Grup Parlamentari El Pi, defensam que
la formació professional dual és una clara aposta per la qualitat
de la formació i d’un futur laboral més qualificat i una primera
immersió, i esperem que no la darrera, dins el món laboral dels
nostres joves.

En el cas de les Illes hi ha sectors com el nàutic, el
viticultor, el sanitari, el sociosanitari, l’hoteler i el turístic, en
general, entre d’altres, que demanden treballadors qualificats
els quals, malauradament i en moltes ocasions, han de cercar
fora de l’arxipèlag a conseqüència de la mancança d’aquests
professionals a la nostra comunitat autònoma.

Per aquest motiu, consideram imprescindible augmentar i
adequar la formació professional dual a les necessitats del
mercat laboral actual i fins i tot l’impuls de la feina conjunta
per a futurs graus d’empreses i Govern de les Illes. I, per cert,

 



EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 54 / 17 de juny de 2021 877

també a totes i cadascuna de les illes que conformen l’arxipèlag
balear.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa que
avui ens presenta el Partit Popular, consideram necessari que el
Govern incentivi les empreses perquè facin aquests tipus de
contractes de formació, juntament amb l’impuls d’FP dual que
sol·licita la proposició no de llei al punt 1 i les campanyes de
difusió i informació al punt 3.

El que s’ha d’aconseguir és eliminar l’edat màxima d’accés
de l’alumne a la formació professional dual establerta als 25
anys, com ja hem reclamat en moltes ocasions al conseller
Martí March que reclami a Madrid que això sigui possible, com
fan altres comunitats autònomes, ja que va lligat a la taxa
d’atur, i està clar que els joves no tenen feina en aquests
moments ni un futur fàcil, almanco diguem-ho així.

Dia 11 de juny, per tant, en aquesta mateixa comissió es va
aprovar una proposició no de llei nostra, del Grup Parlamentari
El Pi, la qual sol·licitava, juntament entre d’altres qüestions,
cada vegada -cada vegada- que tenim l’oportunitat demanam al
Govern el compliment d’aquest mandat parlamentari perquè
trobam que és imprescindible eliminar aquesta barrera. Però,
bé, avui som a un altre capítol, aquesta proposició no de llei del
Partit Popular que tendrà tot el suport del Grup Parlamentari El
Pi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. No assisteix tampoc el Grup
Parlamentari Mixt. Per tant, pertocaria suspendre la sessió ara
per un temps de deu minuts, per la qual cosa deman al grup
proposant si vol que suspenguem la sessió o si podem
continuar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Podem continuar president.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Per tant, té una intervenció el grup
proposant per fixar posició i assenyalar si accepta l’esmena, per
un temps de cinc minuts. Gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Desde el Grupo Parlamentario Popular
agradecemos el apoyo de los grupos Ciudadanos y El Pi a
nuestra propuesta, así como agradecemos también la buena
intención que hay en la enmienda presentada por los grupos que
dan apoyo al Gobierno y su apoyo al tercer punto, aunque
realmente lo que hacen es sustituir la palabra “impulsar” la
formación profesional dual, por la palabra “reforzar”. Nosotros
realmente consideramos que se necesita un impulso, si no, no
traeríamos iniciativas en las que hay detrás una preocupación
del sector, porque no hay ese suficiente impulso, esa suficiente
comunicación, ni esa suficiente claridad jurídica en la
formación profesional dual. Pero, en todo caso, evidentemente,

aceptaremos la enmienda con esa voluntad de consenso y de
que salga adelante parte de nuestra propuesta.

En todo caso, les he de decir que la esencia de esta
iniciativa no era en sí la necesidad de impulsar la formación
profesional dual, en la que creo que en espíritu estamos todos
de acuerdo, aunque no siempre con nuestros hechos, sino
resolver un problema real existente que hay a día de hoy, que
es la inseguridad jurídica, como les he expuesto en mi
exposición de motivos, que supone a unos 300 estudiantes de
Baleares no poder hacer las prácticas en las empresas por la
situación de crisis económica que vivimos.

Quiero aprovechar para agradecer el gran esfuerzo que
hacen esos jóvenes, el gran esfuerzo que hacen entidades como,
por ejemplo, ASIMA, que está detrás de muchas empresas
colaboradoras, empujando y animando a que continúen
apostando por esta formación profesional dual y que ahora se
encuentran con el inconveniente y la incoherencia, como les
decía, de la propia política de los ERTE del gobierno
progresista, que no quiere dejar a nadie atrás, les impide
contratar a estos jóvenes en prácticas, porque al tener
trabajadores en ERTE no pueden tener otro tipo de contratos,
y están dando lugar a que estos jóvenes se encuentren en un
limbo jurídico, con el peligro de perder todo un curso de
formación por no poder finalizar estas prácticas.

Rechazamos totalmente que se intente justificar con la idea
de que estamos saliendo de la situación de crisis económica,
creo que no, creo que estamos en un buen pozo de crisis
económica, en el que tenemos unos 28.000 trabajadores de
Baleares en ERTE y en el que la propia ministra de Trabajo,
además, ha apostado por la continuidad de estos ERTE, con lo
cual la inseguridad jurídica de estos jóvenes se extenderá no
solamente en este curso escolar, sino para el próximo curso.
Con lo cual, no digan ustedes que han solucionado el problema.

Y la verdad, miren, es que ustedes, el gobierno progresista,
apuestan por todo aquello que les permita hacerse un titular,
una foto, pero no por todo aquello que les incomode o cause un
trabajo añadido, que es lo que deberían hacer, a los gobiernos
a los que dan apoyo. Y nosotros pensamos que esto es una falta
total de respeto a esas empresas que además luego sancionan e
inspeccionan si contratan a estos jóvenes, porque tienen otros
trabajadores con sus dificultades en ERTE.

Ahora sí, otras cosas que sí hacen: gastan ustedes dinero y
tiempo en propaganda, en souvenirs como este, -ven ustedes,
esto es un souvenir de formación profesional dual-, un soporte
para móviles que reparten ustedes entre los niños, en esto sí
gasta el dinero su gobierno, en repartir soportes con logotipos
de formación profesional dual, mientras estos alumnos, 300
jóvenes están pendientes de poder acabar su curso, mientras los
alumnos de grado medio de técnico de emergencias sanitarias,
precisamente esos técnicos que necesitamos, tienen que pagarse
los uniformes de trabajo, 400 euros por tres uniformes que
usarán tres o cuatro meses porque ustedes no están invirtiendo
en ello, esta es la última noticia de esta semana, 20 alumnos sin
uniformes; o, por ejemplo, mientras esperamos instalaciones de
hostelería en Alcúdia, o instalaciones turísticas en la Playa de
Palma, que hace muchísimos años que se reclaman por parte de
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los jóvenes que quieren hacer esa formación profesional dual,
que ustedes alaban.

Les he de decir que les aceptaremos la enmienda y
evidentemente permitiremos, aunque tenemos dudas de que
realmente se merezca la situación esa votación separada,
permitiremos la votación separada del punto 2, pero no por ello
dejaremos de insistir en que el Gobierno, gracias a nuestra
presión, porque continuaremos presionando, solucione este
problema, porque es el problema real que tienen estos jóvenes
de formación profesional dual, no el de soporte de móviles con
una aparatito, sino el de poder finalizar sus prácticas,
seguiremos insistiendo para que se dé una solución a esta
inseguridad jurídica a las empresas. Seguiremos apoyando a
ASIMA y a todas aquellas entidades que buscan empresas
colaboradoras y lucharemos por defender esta formación
profesional dual en sus auténticos problemas, tanto aquí en el
Parlamento, como en el Congreso, hasta conseguir que el
Gobierno cambie la normativa y les dé seguridad.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Acabat el debat, passam a votar la
proposició no de llei, ha dit que accepta votació separada i
accepta l’esmena...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Accept la votació separada del punt 2, que em sembla que
és l’única causa de dificultat de votació. I l’esmena al punt 1,
votada juntament amb el punt 3.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, així votaríem el punt 1 i el punt 3 conjuntament,
primer.

Vots a favor del punts 1 i 3, amb l’esmena incorporada?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Vots a favor del punt 2?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha abstencions.

Per tant, en conseqüència, quedaria aprovada la Proposició
no de llei RGE núm. 2344/21, en els seus punts 1 i 3, relativa
a impuls de la formació professional dual.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4284/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria
d’educació secundària.

3) Proposició no de llei RGE núm. 4285/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria
universitària.

A continuació, passam al debat de les Proposicions no de
llei RGE núm. 4284/21, relativa a programes de mentoria
d’educació secundària, i, si els sembla bé als membres de la
comissió, fer un únic debat amb la mateixa proposició RGE
núm. 4285/21, relativa també a programes de mentoria en
aquest cas d’educació universitària. D’acord, ambdues dels
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, el debat de les quals es farà, com hem acordat, de
forma conjunta i amb votació separada.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Bona, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. L’educació ha de ser equitativa, ha
de proporcionar a l’individu l’oportunitat de millorar la seva
satisfacció vital, la seva salut física i mental i possibilitar
suficiència econòmica en el futur i poder triar diverses opcions
entre diferents alternatives desitjables d’estils de vida. Però
l’abandonament escolar pot tirar enterra aquests objectius, ja
que té conseqüències negatives, com restringir l’educació i les
feines a les quals es pot accedir, major probabilitat de ser a
l’atur, menors ingressos i pitjor salut i benestar, més enllà de
ser també un problema social.

Un abandonament que sovint es pot explicar amb factors
relacionats amb la mateixa conducta, les interaccions
acadèmiques amb els companys i professorat i les interaccions
socials amb la família. I totes aquestes interaccions, tant socials
com acadèmiques, tenen efectes en la conducta, en el
compromís de l’estudiant, que és el factor més crític. Les
famílies, el professorat i els companys, influeixen i sovint
contribueixen que el compromís amb el centre educatiu es
tradueixi en èxit acadèmic. En concret, els companys i
companyes són un model de referència que actua moltes
vegades com a contrapunt a la família i al professorat, malgrat
les famílies segueixen sent font essencial de suport, les amistats
prenen molta importància a l’adolescència. En aquest sentit els
companys i companyes tenen una influència rellevant en el
comportament dels adolescents i més encara si el suport
familiar és absent, en aquests casos el suport a l’escola és
encara més important i necessari.
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Com demostren els estudis en la matèria, el suport dels
companys i companyes contribueix positivament a disminuir les
actituds cíniques cap a l’escola, en moments de transició entre
etapes educatives i milloren tant els nivells de compromís, com
els resultats acadèmics de l’alumnat. A més a més, recentment
s’ha observat com la resiliència i l’apoderament a nivell
individual, estan influenciades per l’entorn, com més enllà de
les característiques de l’individu, la capacitat que té una
persona de superar les adversitats, ve en part determinada per
la seva pertinença a una comunitat, més enllà de les pròpies
capacitats personals, i per comunitat en aquest cas volem dir
grup de persones amb uns compromisos i interessos, o
preocupacions comunes, o en el cas dels estudiants, els seus
companys i companyes.

Ja existeixen iniciatives a nivell de formació professional,
impulsada per una fundació sense ànim de lucre, on l’alumnat
rep consell i interactua amb professionals en els quals pot
emmirallar-se i els mateixos professionals participen d’una
experiència enriquidora i gratificant. Una iniciativa que per cert
té prou d’èxit. 

I també a nivell universitari, tant l’alumnat d’altes
capacitats, que prové de Secundària, com amb l’alumnat de
primer curs universitari, hi ha iniciatives ja en marxa, tot i que
aquesta darrera ha estat una iniciativa que tot just ha començat
enguany i, bé, ha tengut poca participació per mor de la situació
sanitària que vivim. I aquestes iniciatives que volem sotmetre
a consideració avui aquí sorgeixen, precisament, per estendre,
institucionalitzar i consolidar aquestes pràctiques, que tenen
molta implantació en el món empresarial i en el model educatiu
anglosaxó, però no són tan utilitzades a les nostres latituds i
pensam que poden tenir un impacte positiu.

És per això que a nivell de secundària demanam impulsar
un programa de mentoria destinat a tot l’alumnat, però
especialment a l’alumnat amb risc d’abandonament escolar per
tal de fomentar vocacions i encoratjar l’alumnat a seguir amb
la seva formació per tal d’augmentar la taxa de joves amb
estudis superiors i, per descomptat, es tractaria d’un programa
que és complementari a la bona feina que ja fan els
professionals en aquest àmbit. 

I a nivell universitari, demanam impulsar i donar visibilitat
a un programa de mentoria destinat a l’alumnat de nou ingrés
per tal de disminuir la taxa d’abandonament d’estudis de primer
any, instam també a formar els mentors d’aquest programa en
la realització de la seva tasca, incloent la participació com a
mentors tant de personal docent investigador, per tal
d’encoratjar vocacions, com d’alumnat que finalitza els estudis
amb èxit, per tal de realitzar una mentoria entre iguals que sigui
complementària.

I permetre també, en la mesura del possible, que els
estudiants del primer any perquè participin d’aquest programa
puguin triar els seus mentors, especialment en el cas del
professorat mentor per tal d’augmentar així el nivell de
compromís i satisfacció dels participants i garantir també que
les sessions de mentoria que es realitzin tenguin una freqüència
suficient. 

Ja està, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Muchas gracias, presidente. Bueno, la mentoría no es ni
más ni menos que una forma de acompañamiento en el estudio,
una forma de acompañamiento también en el crecimiento
personal y emocional y también académico de todos los
estudiantes. Y nosotras queremos que los estudiantes tomen
conciencia no solo de la importancia del estudio para su futuro,
sino también del mismo proceso de aprendizaje en sí. Baleares
no puede dejar para mañana la educación porque ya se ha
pospuesto muchas veces, con el Gobierno anterior la educación
estuvo realmente acribillada con recortes y con políticas de
espaldas a las peticiones de la comunidad educativa y a la
realidad diversa que existe en nuestras aulas, y eso no puede
volver a pasar. Y me alegra que, después de mucho tiempo, la
educación empiece a verse como una inversión de futuro. 

Hoy presentamos estas dos propuestas para que la figura del
mentor o de la mentora educativa aterricen en nuestras islas y
para que sirvan para el beneficio de esta comunidad, tanto en
secundaria como en la universidad. En esos cursos es
imprescindible esta figura y se ve muy necesaria porque se
decide mucho y es donde los estudiantes encuentran las
primeras dudas acerca del estudio y de la constancia. 

No permitimos fallo alguno en el aprendizaje y en su
proceso porque no podemos permitirnos aumentar el porcentaje
de fracaso escolar. La educación en Baleares tiene que estar
fuerte y eso pasa por cuidar a todas las personas que forman
parte del sistema educativo, tanto a los estudiantes como
también al profesorado.

Con la figura del mentor o con la figura de la mentora
pueden encontrar acompañamiento, asesoramiento, un aliado en
el proceso educativo para que en los momentos más bajos de
ánimo encuentren un punto de apoyo, que los aúpe de nuevo al
camino de la formación y del aprendizaje para el bien de los
propios estudiantes. Queremos que se potencie la libertad a
través de la responsabilidad, cuestiones como la correcta
gestión del tiempo, conectar con la vocación personal,
aumentar la concentración.

Miren, desde el Parlamento se debaten muchas propuestas
pero, sin duda alguna, esta es una propuesta novedosa y además
es muy beneficiosa para los y las estudiantes. Nosotras hemos
venido para facilitar las cosas y nuestra tasa de abandono
escolar y de fracaso escolar nos hace ponernos manos a la obra
para tejer las herramientas de apoyo al estudio más cuidadosas
y más empáticas; queremos que nuestros estudiantes sean en el
futuro hombres y mujeres libres y llenos de sabiduría, que
hayan aprendido a gestionar los conflictos que la vida les pone
por delante y a equilibrar sus emociones mejor que nosotras;
queremos, también, que aprendan que el cuidado de lo común
es esencial para el buen funcionamiento de la vida, que los
derechos nos tocan a todos y a todas por igual en su reparto,
que los valores como la libertad no pueden concebirse si no nos
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interpelan a todos y a todas, en un marco común porque, de lo
contrario, no estamos hablando de libertad sino de privilegio. 

Seguimos en el camino del avance hacia una mejora sin
paliativos de la calidad educativa en nuestras islas, porque a
nosotras, a Unidas Podemos y a los grupos parlamentarios que
firman esta iniciativa, realmente nos duele el futuro, nos duele
la resignación de los jóvenes a no tener trabajo ni una casa a un
precio asequible para vivir. Y estamos aquí para proponer
soluciones, para debatir ideas pero, principalmente, para buscar
soluciones y ésta es una de ellas.

Si conseguimos que una generación, una sola generación,
crezca libre en este país, entonces ya nadie nos podrá arrebatar
la libertad. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Bé, ens trobam davant dues propostes,
hem ajuntat el debat perquè al cap i a la fi parlam més o manco
del mateix, que parlam d’una actuació que ens pot ajudar entre
totes i tots, és a dir, entre iguals, que la taxa d’abandonament
escolar pugui caure.

Per tant, un poc en la línia de la Sra. Santiago, per ventura
sense tanta eufòria, dir que és cert, el fet que alumnes no
abandonin, puguin arribar a estudis superiors, puguin titular, ja
sigui a batxillerat per accedir a una universitat ja sigui
directament de la pròpia universitat, ens du a una societat
millor, a una societat formada, a una societat d’individus que
estan formats, per tant poden exercir millor la seva llibertat, la
seva independència, poden triar millor, tenen més elements per
poder elegir. 

Per tant, el fet que aquesta actuació, a més, es plantegi, per
exemple, a l’àmbit universitari entre iguals, fa que sigui molt
més fàcil que la persona tutoritzada, la persona a la qual
s’ajuda, rebi l’ajuda, sigui més fàcil, sigui més senzill, per a ell
sigui tot plegat més senzill. 

Creiem que ja hi ha un projecte pilot, ja hi ha un pla pilot a
la universitat, a l’escola politècnica i va funcionant, ha
funcionat, i entenem que s’ha d’estendre a totes les facultats,
s’ha d’estendre a totes les carreres i, a més, és molt interessant
també baixar-ho als estudis de secundària perquè ens pot de
qualque manera ajudar a això, és a dir, veiem com quan
superam la barrera de la secundària és fàcil que arribin a una
titulació superior. 

Per tant, benvingudes les dues propostes. Creiem que és fer
una passa endavant, modernitzar, anar més enllà amb el tema
de fer feina en contra de l’abandonament escolar i tot el que
sigui implicar alumnes, implicar joves en ajudar, en donar una
mà a la resta, sempre i quan, com diu la proposta, això no
suposi que hagin de fer la feina d’un professional, totes

aquestes actuacions ens duran, sens dubte, és cert, a una
societat millor. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Popular
donam suport a la bona voluntat i a la finalitat d’aquesta
iniciativa i vagi per endavant que tendran el nostre suport.
Sobretot perquè, a més, constata des dels grups que donen
suport al Govern, el reconeixement del greu problema que
suposa l’abandonament escolar prematur, que suposen les
dades de fracàs de secundària de la nostra comunitat, superiors
a la mitjana nacional i superiors a la vegada a les d’Europa.

També suposa el reconeixement de tants i tants de joves que
es varen despenjar del sistema educatiu durant la pandèmia,
que el mateix conseller d’Educació ha reconegut que eren
milers i que no els ha recuperat tots. La insuficiència també de
personal docent i de reforç als instituts de les illes, fruit de la
insuficiència d’incorporació de mitjans pel seu propi govern en
els 6 anys que han tengut més pressupost. Si vostès cerquen un
personal de reforç entre els mateixos estudiants és perquè no hi
ha personal de reforç suficient.

Ni tampoc hi ha policies locals suficients que fan aquesta
funció de tutor realment que, a més, denuncien contínuament
l’angoixa que els suposa tenir tan poc personal per poder-se
dedicar al que els toca, i que podrien fer també aquesta tasca
d’acompanyament als nins a nivell de secundària en els instituts
i a la barriada on viuen i que fan aquesta feina tan positiva, i
que denuncien que tampoc no tenen mitjans.

I la veritat, senyors diputats de l’esquerra, molt desesperats
han d’estar si han de recórrer a aquests tipus de programes
complementaris que normalment s’empren per a empreses per
a aprenentatges guiats individualitzats. Realment, és constatar
totes aquestes dades que els he comentat.

Igualment a la universitat, és a dir, tenim una universitat
amb una inversió per sota de la mitjana nacional, tenim una
universitat on hi ha el màxim nombre de joves en relació amb
la resta d’altres comunitats que deixen la carrera o els graus, els
estudis al primer curs, tenim la comunitat on hi ha el màxim
nombre de joves que canvien en el primer any perquè no tenen
clar el que han de fer, perquè els ha faltat aquest
acompanyament o aquest reforç, i el màxim nombre de joves
que se’n van a estudiar a fora de la seva comunitat.

Tenim una comunitat on hi ha més de 200 joves des de
l’any 2018 en llista d’espera per a una plaça a una residència
sanitària, que volen ser lliures, feliços i estudiar, però no tenen
possibilitats perquè ningú no els posa al seu abast els mitjans
necessaris, i tot això és des de l’any 2018, per exemple aquesta
manca de places, d’ençà que el seu govern amb més recursos
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que mai se suposa que ha d’apostar per aquesta qualitat
educativa i per aquesta millora de xifres.

I també ens crida l’atenció, senyors diputats de l’esquerra,
que un dia vulguin donar aquesta llibertat i aquesta felicitat i
superar totes aquestes situacions als joves, i un altre dia vulguin
condicionar, segons siguin nins o nines, dones o homes,
estudiar unes coses o estudiar-ne unes altres. En què quedam,
els donam llibertat o els condicionam en funció del gènere?

Són diferents qüestions que realment ens generen una mica
de dubte sobre la seva congruència i la coherència de les
propostes que presenten. En tot cas, valgui com he dit abans
que nosaltres li donarem suport. 

Pensam que aquesta proposta, a més, és positiva perquè a
mig termini pot tenir uns resultats positius, ja s’ha aplicat a
altres comunitats autònomes que han anat millorant les seves
xifres educatives i que a dia d’avui tenen unes xifres de prou
èxit educatiu com, per exemple, passa a Madrid, s’ha aplicat a
diferents instituts de secundària i ha estat una proposta positiva.

Vagi per endavant, però, també aquesta incoherència que
posam de manifest amb totes aquestes dades que arrosseguen
vostès des de fa sis anys, per ara haver de recórrer a una
proposta de mentoria quan han tengut 1.000 milions d’euros de
pressupost anual cada any per destinar a l’educació i per
millorar totes aquestes mancances que reiteradament els joves
reclamen i reclamen any rere any al seu govern de les persones
i d’homes i dones més feliços i més lliures.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos apoyaremos esta proposición no de ley. 

Hay un programa que puso ya en marcha la Junta de
Andalucía que..., pues tanto lo ponen a veces como ejemplo,
pues aquí vaya por delante que en la Junta de Andalucía ya se
puso en marcha este programa de orientadores en los centros
escolares con el mismo objetivo, si bien el abandono escolar,
el fracaso escolar es una de las grandes asignaturas pendientes
y yo diría que debería ser la gran prioridad de la Conselleria de
Educación y del Govern.

Nosotros exigimos que se refuercen todos los programas y
políticas para luchar de forma valiente y efectiva contra el
fracaso y el abandono escolar en los centros educativos de
nuestras islas, como saben una comunidad en que no solo
lideramos todos los rankings negativos en fracaso y en
abandono escolar de nuestro país, sino que también lideramos
el abandono escolar de la Unión Europea y luego también el
del desempleo juvenil.

Si no se invierte en una educación de calidad, si no se
invierte en mejorar y aumentar la formación de nuestro
profesorado, de nuestros docentes, si no se invierte en
programas efectivos de refuerzo educativo, en personal de
apoyo, nunca se pondrá freno al fracaso escolar, que debería
ser, como he dicho al principio, una de nuestras grandes
prioridades.

Desde mi grupo parlamentario Ciudadanos nos preocupa la
educación y la formación de nuestros niños, de nuestras niñas
y de nuestros jóvenes, porque de eso depende el futuro de
nuestra comunidad y el Govern no debería escatimar esfuerzos
ni presupuesto para que todos los niños y jóvenes tengan las
oportunidades para acceder a la educación y que todos puedan
completar su formación de manera adecuada.

Un sistema educativo de calidad es la base de nuestro
desarrollo futuro y acabar con el abandono escolar y asegurar
la igualdad de oportunidades deben ser las prioridades de la
educción porque la educación debe ser la herramienta clave
para acabar con la desigualdad.

Por tanto, apoyamos esta iniciativa si bien pedimos
muchísimos más esfuerzos a la Conselleria de Educación y a
este govern para luchar y poner freno al abandono escolar.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vagi per
endavant el suport d’aquest grup parlamentari.

Nosaltres simplement volem incidir en una cosa que s’ha dit
aquí avui, aquestes dades d’abandonament escolar, segons el
conseller d’Educació ens trobam en un 21%, és veritat que hem
evolucionat una mica, però continuam tenint una de les pitjors
xifres de tot l’Estat, molt lluny de l’objectiu que tenia la Unió
Europea per a 2020 que era d’un màxim del 15%. 

A la Universitat estam igual, la taxa d’abandonament del
estudiants de la UIB és del  35%, com ja s’ha apuntat a
l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei, però el
que no diu aquesta iniciativa és que aquesta taxa és gairebé 8
punts més elevada que la mitjana estatal que és del 27,3%.

I pel que fa referència a la taxa d’abandonament del primer
any la UIB presenta un 27% mentre que l’estatal se situa en el
16%, 11 punts de diferència.

Dit això, i passam al positiu, està clar que tots volem una
millora de la qualitat de l’ensenyament dels nostres alumnes
perquè una de les coses, poques coses que poden fer en aquests
moments és formar-se, així que, com deia, votarem a favor, a
través d’aquesta eina que és la mentoria per donar als
estudiants un referent que reforci la motivació, l’autoestima i
l’autonomia, la resiliència, tantes paraules que tenen a veure
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amb la personalitat, amb la futura persona adulta que ha de ser
competitiva, però que pensam que també des de la base de
millorar les aptituds i també les seves pròpies emocions i també
la seva pròpia actitud davant la vida és una mica garantia
d’èxit. 

Ara més que mai en el temps de pandèmia i de crisi
econòmica que vivim on trobar feina és quasi missió impossible
nosaltres, per tant, direm que sí a aquests iniciatives.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, crec que la proposta que
ens ha fet el diputat Bona és tan assenyada o tan encertada, i les
justificacions que han fet els grups que han presentat la
proposició no de llei són tan clares que realment m’agradaria
més aviat dedicar el meu temps a confrontar alguns dels
comentaris que han fet els portaveus dels grups de l’oposició
sobre l’endarreriment del sistema educatiu de les Illes Balears,
no?, quan diuen: tan malament com estam i vostès ara ens
vénen a proposar un programa de mentoria.

Perquè crec que s’ha de dir, crec que no podem deixar
passar per alt, o sigui, recordar els motius pels quals les Illes
Balears lideren les dades de fracàs escolar i abandonament i
m’agradaria fer-ho des d’un punt de vista seriós, didàctic, tot i
que els crec a tots vostès prou informats, però no vull deixar
passar l’oportunitat de deixar-ho dit i de deixar-ho escrit al
Diari de Sessions, i des d’un punt de vista el menys polític i
partidista possible, i és que això està molt estudiat, els motius
del fracàs escolar i l’abandonament escolar a les Illes Balears,
està molt estudiat i... si vostès volen deixar de fer el discurs
fàcil, de parlar que s’han de necessitar més recursos, més
recursos, més recursos.

El problema de l’abandonament i del fracàs escolar a les
Illes Balears no té res a veure amb els recursos, perquè la
inversió que es fa en educació en aquesta comunitat autònoma
és igual que la que es fa a la resta. El problema és, d’una banda,
un, motius històrics, és a dir, l’endarreriment històric que
arrosseguen les Illes Balears en el procés d’escolarització. I
això per què és important? Perquè està demostrat que el factor
que més influeix en la formació dels fills és la formació dels
pares. Si hi ha un endarreriment històric d’accés a la formació
a les Illes Balears és normal que arrosseguem una inèrcia que
evidentment és molt més feixuga de suportar.

I després també per un motiu de context econòmic, és a dir,
totes les comunitats autònomes vinculades al turisme, totes les
comunitat autònomes costaneres, de la costa mediterrània
espanyola, són les que lideren els índexs de fracàs escolar. És
culpa del turisme això? No, no és culpa del turisme, però és
culpa d’un context econòmic en el qual hi ha molts joves que
tenen unes alternatives, és a dir, joves que estan poc motivats,
tenen unes alternatives d’accedir al mercat laboral sense

necessitat d’estar formats. Per què? Perquè hi ha dos sectors, el
turisme i la construcció, que requereixen mà d’obra no
qualificada i que ofereixen uns sous i uns incentius, per tant,
per a gent que no està especialment interessada en estudiar que
són molt atractius.

La prova d’això és que a l’any 2008 va haver-hi un repunt
en aquesta tendència, per què? Perquè no va haver-hi feina i ara
probablement ho tornarem a veure, això. És a dir, quan hi va
haver la crisi del 2008 va haver-hi un increment i una reducció
de l’abandonament escolar, per què? Perquè no hi havia feina,
ni a la construcció ni al turisme.

Llavors, a mi m’agradaria que tots plegats deixéssim de fer
demagògia sobre aquest tema, perquè aquests són els motius
científics pels quals hi ha aquest problema a les Illes Balears,
no és perquè la Conselleria d’Educació no ho faci bé. I ja saben
que jo som el primer que si he de criticar la Conselleria
d’Educació no me n’estic, eh!, per tant, no, no venc aquí a
defensar la Conselleria d’Educació, però m’agradaria que quan
parlem d’un problema tan greu com aquest no féssim
partidisme barat, perquè no pot rebre un altre nom, i, per tant
entenguéssim que necessitem dispositius com aquest que se’ns
ve a proposar avui aquí, perquè evidentment tenim un problema
específic, a banda del problema històric que he comentat, un
problema de context econòmic, socioeconòmic.

Per tant, crec que aquesta proposta que ens fan avui els tres
grups del Govern va adreçada a donar una solució a aquesta
problemàtica, una solució seriosa i una solució que no té res a
veure amb què evidentment es continuïn fent totes les
inversions i totes la despesa que, a més a més, ha patit un
increment indiscutible en els últims anys de millora tant a
inversions educatives com de despesa per alumne, per tant, dic
tot això, és a dir, no he volgut deixar l’oportunitat perquè no
vull que, vagi per dit, es puguin dir segons quines coses aquí i
no siguin replicades.

Evidentment, per tot el que he dit, hi votarem a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Tenen la paraula per contradiccions
els grups proposants. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, agrair el suport de tots els
grups parlamentaris. Ja que estam avui sembla que amb
intenció d’arreglar l’abandonament escolar a aquesta terra, vull
afegir al que ha dit el Sr. Castells que precisament, malgrat ser
una comunitat turística i que l’alumnat pot tenir una certa
facilitat per trobar feina, una de les feines precisament que es
fa des de la Conselleria d’Educació és demanar als sectors
productius que exigeixin un cert nivell de titulació per accedir
a aquests llocs laborals i, precisament per això, es fa un impuls
a l’oferta de formació professional que s’ha debatut ja avui
aquí. 
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Vull posar, efectivament, en context que les xifres
d’abandonament escolar actuals no són bones, però és que en
els sis anys que du aquest govern governant ha baixat al 21,3%,
això vol dir que ha baixat el doble de ràpid del que ho ha fet la
mitjana espanyola, i es que veníem de valors superiors al 40%.
Per tant, està molt bé dir que efectivament les xifres no són
bones, però un ha de tenir la perspectiva de saber d’on veníem. 

Tampoc no podem estar d’acord amb el que s’ha dit aquí,
que es tracta de cercar professorat de reforç entre l’alumnat
perquè no n’hi ha entre el professorat, cosa que és absolutament
falsa, com precisament la iniciativa deixa clar que aquesta
iniciativa no ve a substituir la tasca que ja fan els professionals.
No es tracta d’una feina d’orientació, com s’ha volgut comparar
aquí amb altres comunitats autònomes, es tracta d’un programa
de mentoria on precisament es vol destacar la utilitat de la
mentoria entre iguals. Per posar un exemple, sempre costa
adaptar-se a nous espais i a noves etapes, i jo, personalment, fa
pocs mesos que som diputat i vaig arribar aquí, coneixia ben
poca gent i el primer que agraeixes és la cordialitat de la resta
de diputats i el suport i mentoria que et fan els diputats del teu
mateix grup, i si això no és així la feina es fa molt més difícil.

I d’això precisament tracta aquesta iniciativa, que l’alumnat
se senti encoratjat a continuar, malgrat hi hagi una adversitat,
amb un interlocutor que senti proper, algú que li doni confiança
perquè precisament hagi passat i superat, amb èxit, una
experiència que d’alguna manera sigui similar. Igual que de la
mateixa manera quan podem parlar amb els nostres fills però...,
tots hem estat adolescents aquí, maldament algunes vegades no
ho sembli, però tots sabem que si en aquella etapa ens deia una
cosa un amic o una amiga nostra doncs li fèiem el triple de cas.
I precisament d’això es tracta, que el missatge arribi per una via
que sigui molt més eficient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No haremos intervención. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. El primer de tot, és dir que vostès
banalitzen..., parlen de feliços i no sé què i això, i des del
republicanisme sempre, de tota la vida, històricament s’ha
reivindicat i s’ha reclamat el dret també a la felicitat, i és una
cosa que és un dret que des del republicanisme, i que recull la
mateixa Constitució, a la pròpia Declaració d’Independència
d’Estats Units s’ha reclamat i reivindicat el dret a la felicitat, i
crec que és una de les feines també que tenim aquí, entre moltes
altres.

Després, ja li he dit altres vegades, juguen brut, juguen brut
amb el llenguatge i tergiversen les coses, tergiversen les
paraules i tergiversen les propostes que fan la resta. I és que
sembla que li sap greu que per a educació aquest govern hagi
arribat a la xifra dels 1.000 milions, sembla que sap greu a
l’oposició, sobretot al PP, que haguem aconseguit arribar a la
xifra dels 1.000 milions de pressupost per a educació, i no ha
de saber greu que les coses vagin bé i que es facin les coses ben
fetes i que hi hagi pressupost per a una cosa, per a una qüestió,
per a una competència tan important i fonamental per al futur
com és l’educació. I sembla això, que li sap greu.

I li sap greu perquè vostès no varen ser capaços de fer-ho,
però, és clar, nosaltres, com que som progressistes i creiem en
l’educació, com a eina de transformació social, perquè és una
eina de transformació social, perquè si la gent està formada és
capaç de transformar la societat, volem una educació de cada
dia millor.

L’abandonament escolar és una xacra per a la societat, però
ho és sobretot per a les classes mitjanes i baixes ja que les
condemna, ens condemna a la precarietat. Per això duim sis
anys invertint i millorant l’educació, sis anys amb més recursos,
amb més docents, amb més infraestructures, amb més cicles
d’FP per revertir allò que explicava molt bé el Sr. Castells, que
és la nostra història amb l’educació i el model econòmic que
ens du a l’abandonament escolar.

Crec que tots hem d’estar orgullosos d’aquests sis anys i
crec que tots hem de seguir treballant perquè 1.000 no, si en fan
falta 2.000 han de ser 2.000 de milions per al pressupost
d’educació. Per què? Pel que dèiem, per a més recursos, més
docents, més infraestructures, més cicles d’FP, més diàleg i si
fa falta..., i si falta més respecte per la llengua i cultura pròpies,
que d’això sí que hi ha gent que en va mancada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Escoltat el debat i havent escoltat el sentit
unànime favorable a les dues proposicions, entenc que podem
donar les dues aprovades per assentiment? D’acord, gràcies.

En conseqüència, quedaria aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4284/21, relativa a programes de mentoria a
educació secundària, i la RGE núm. 4285/21, relativa també a
programes de mentoria a educació universitària.

4) Proposició no de llei RGE núm. 2988/21, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa al sosteniment dels
centres de primer cicle d’educació infantil.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2988/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil. Per
a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Castells.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102988
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull citar un
article que va sortir publicat aquest dimarts, abans d’ahir, al
Diario de Mallorca, signat per diverses persones vinculades al
moviment 0-3, tant el col·lectiu 0-3 com l’assemblea 0-3,
exactament en la mateixa línia que va aquesta proposició no de
llei, la qual cosa no és estranya perquè evidentment aquesta
proposició no de llei és fruit del treball periòdic que fem amb
el moviment i amb el col·lectiu de l’educació 0-3.

A aquest article del Diario de Mallorca, que els recomano
la seva lectura, bé, es comentava, deia: hi ha tants milers de
places d’educació de 0-3 a Espanya, costen tants milers de
milions d’euros que, bàsicament, els paguen els ajuntaments i
les famílies, també algunes comunitats autònomes, i en el cas
de la nostra especialment ho han hagut de fer els consells
insulars en algun cas, bàsicament el Consell Insular de Menorca
i el de Formentera, són els que més doblers hi han destinat, i en
tot aquest moviment educatiu l’Estat ha posat zero euros. Per
tant, l’article comença ja, com diria el Sr. Matías Vallés que
escriu al Diario de Mallorca, perquè es facin una idea, de quina
és la intenció de la proposició no de llei.

Aquest panorama va tenir un parèntesi a l’any 2008 amb el
Pla Educa3 en què doncs va haver-hi una aportació, en aquell
moment va ser significativa, però si veiem l’evolució històrica
de la inversió que han hagut de fer les famílies o els
ajuntaments en educació 0-3, ha estat una inversió petita per
part de l’Estat, a la que es preveia que l’Estat destinaria o
finançaria el 50% de creació de noves places, i la resta, l’altre
50% del cost de creació de places, l’assumirien els ajuntaments.

Però tampoc no preveia cap inversió, cap dotació per al
sosteniment d’aquestes places. Es calcula que la creació d’una
plaça aproximadament són uns 12.000 euros, però després el
sosteniment anual són uns 5.500 euros de cost que té aquest
funcionament. Per tant, evidentment la creació és molt
important, però si després no hi ha sosteniment doncs el
problema al final acaba recaient altra vegada en ajuntaments i
famílies. 

Sembla ser que..., segurament..., bé, estic convençut que
vostès també ho han detectat, que hi ha un canvi de mentalitat,
un canvi de visió i avançam cap a un canvi de paradigma ja
definitiu amb el tema aquest, on, igual que fa uns anys es va
incorporar l’educació de 3 a 6 anys en el segon cicle
d’educació infantil, com a una part de l’oferta pública, fem
passes que clarament van dirigides cap a què l’educació de 0-3
anys estigui incorporada dintre de l’oferta pública i tant de bo
aquest impuls ara no s’aturi, com va passar amb el Pla Educa3.

En aquest sentit, cal fer èmfasi de la importància que té
cada euro destinat a educació 0-3, també s’ha estudiat molt; és
a dir, els euros que estalvia en el sistema educatiu un euro
gastat a temps en educació 0-3 és molt més alt, em sembla, que
per cada euro que es gasta en educació 0-3, es calcula que
s’estalvien entre 7 i 8 euros de formació d’aquella persona fins
a culminar la seva educació obligatòria. I això per què? Doncs
perquè, evidentment, hi ha molts d’alumnes, i ara parlam com
parlàvem abans del fracàs escolar, que pel fet de no haver
tingut el suport precoç i el suport... -ara no em surt la paraula

en català-, temprano, primerenc, -perdó-, de no haver tingut el
suport primerenc, ja van arrossegant un endarreriment escolar,
un llast que fa que tinguin moltes més dificultats després per
culminar amb èxit els seus estudis. I això evidentment porta
fracàs escolar, porta abandonament escolar. 

Per tant, això està estudiadíssim, com és molt més
intel·ligent gastar un euro en educació 0-3 anys que gastar un
euro en educació universitària o en educació obligatòria o
postobligatòria, perquè aquest euro gastat a temps n’estalvia
després molts més.

Per tant, dintre d’aquest panorama, en què sembla que es
veu la importància de la inversió en educació 0-3, la Llei
Orgànica d’Educació, modificada per la LOMLOE a finals de
l’any 2020, em sembla que concretament publicada el 29 de
desembre, per tant Llei Orgànica 3/2020, de 29 desembre, per
tant, aquest proper 29 de desembre farà un any, té una
disposició addicional tercera molt important, on d’alguna
manera recull aquest compromís del Govern de l’Estat respecte
de l’educació 0-3. I què es diu a aquesta disposició addicional?
Doncs, que es farà un pla de vuit anys per a l’extensió de
l’oferta d’educació infantil de manera que s’avanci cap a una
oferta pública i assequible i que es tendirà cap a l’extensió de
la gratuïtat. No diu d’una forma molt categòrica que serà
gratuït, però, bé, és clar, dóna aquest termini de vuit anys, tots
entenem que evidentment és una cosa que no es pot fer en un
dia, llavors, els terminis és: en un any farem un pla de vuit
anys.

Aleshores, nosaltres què pretenem amb aquesta proposició
no de llei? Acabo de seguida, Sr. President, disculpi. Què
pretenem? No perdre ni un minut; és a dir, tenim un termini
d’un any, s’acaba el 29 de desembre, el 29 de desembre s’ha
d’haver aprovat aquest pla. Per tant, el que instem des de les
Illes Balears és que el Govern de l’Estat tengui preparat aquest
pla, i com que aquest pla haurà de posar-se en marxa l’endemà,
un pla de vuit anys, necessàriament en els pressuposts del 2022
ja ha d’haver-hi una dotació per implementar-lo. Per tant,
aquest és el motiu, en la línia que els deia d’aquest article
publicat al Diario de Mallorca, pel qual demanam el suport per
a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, des del Grup Parlamentari
Popular agraïm la preocupació que es du a aquesta comissió
sobre el cicle d’educació infantil.

Vull recordar un fet prou transcendental i important que no
es fa constar a aquesta proposta i és que el segon cicle
d’educació infantil de 3 a 6 anys és gratuït precisament perquè
els governs del Partit Popular el varen instaurar com a gratuït
i universal, juntament amb la primària i la secundària. Vull dir
que tot allò que l’esquerra es preocupa molt per l’etapa infantil
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i per l’educació infantil, de moment l’únic que tenim del govern
d’esquerra nacional són les promeses que el Sr. Sánchez i el Sr.
Iglesias varen acordar a l’any 2018, que universalitzarien la
gratuïtat de 0 a 3 anys, però de moment no hem tengut cap
resultat més que les declaracions d’intencions que veiem, per
exemple, a la LOMLOE, o que veiem en el projecte educatiu
del Consolat aquí a Balears.

Però sí, el cicle, el segon cicle de 3 a 6 anys és gratuït
perquè un govern del Partit Popular ho va establir com a gratuït
i universal a tota Espanya.

Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular, defensam i
protegim els nins a la seva etapa formativa 0-3 anys, però la
defensam com a una etapa àmplia, lliure, assistencial,
educativa, integral. És una etapa que no és obligatòria, com que
no és obligatòria tampoc no es pot exigir la gratuïtat, però
tampoc no es pot imposar l’etapa com a educativa. Les famílies
tenen dret a triar si volen una etapa de 0-3 anys assistencial o
volen una etapa educativa.

Les lleis protegeixen les guarderies, els centres
assistencials, les doulas, les figures d’aquelles dones que
cuiden nins i també protegeixen les escoletes, els centres
d’educació infantil i que les famílies puguin triar si en aquesta
etapa volen que els seus fills vagin a un centre educatiu o vagin
a un centre assistencial. I així és com entenem nosaltres aquesta
etapa 0-3.

Hi ha figures, hi ha models que han donat molt bon resultat,
per exemple, a Menorca, amb un caire més educatiu, però hi ha
altres models on es compagina la part educativa i la part
assistencial, com passa aquí a Mallorca i que estam pendents
d’un desplegament per part del Consell de Mallorca.

En tot cas, però, nosaltres protegim, com diem, aquesta
llibertat de les famílies de triar i que hi hagi aquesta doble
possibilitat, no només perquè ho digui el Partit Popular sinó
perquè ho protegeix la normativa estatal, nacional, i perquè ho
protegeix la normativa europea. Vagi per endavant aquest
suport i aquesta constatació de la legalitat de les dues etapes,
tant si és assistencial com si és educativa.

Dit això, nosaltres li hem de dir, Sr. Castells, que donarem
suport al punt segon. Pensam que és important que hi hagi una
inversió a l’etapa 0-3, sigui assistencial, sigui educativa. Vostè
la reclama com un cicle d’educació infantil, ens sembla
perfecte, s’ha d’apostar també per aquests centres d’educació
infantil. Nosaltres hem demanat aquí que es facin convenis, que
s’aprofitin les places que hi ha als centres d’educació infantil
privats que estan desaprofitats, hi ha més de 103 que no formen
part de la xarxa pública i que tenen aproximadament 400 places
lliures que no s’aprofiten i cada any queden en llista d’espera
nins a l’Ajuntament de Palma perquè no troben una plaça a una
escoleta pública i perquè no poden pagar una escoleta privada.
I aquest govern d’esquerres no subvenciona aquestes places
d’educació infantil a les famílies, no les subvenciona perquè no
estan dins una xarxa pública que ells volen establir per a
tothom. Idò no, ha de poder..., una xarxa privada per a aquelles
famílies que els agradi aquells centres d’educació infantil
privats, que tenen tot el dret a viure i tot el dret a existir com a
empresa educativa de cara als infants.

Nosaltres també donam suport a aquests, donam suport als
públics, donam suport als privats, donam suport a l’assistencial
i donam suport a l’educativa.

Dit això, com li deia, nosaltres li donarem suport que hi
hagi aquesta inversió per part del Govern d’Espanya. Pensam
que és molt important garantir l’escolarització per a aquelles
famílies que ho vulguin en aquesta etapa, no només aquelles
que tenguin situació de pobresa, és que s’hauria de garantir a
totes les famílies, però evidentment, aquelles en situació de
vulnerabilitat tenen més necessitat i són les primeres
lògicament que han de tenir aquesta ajuda: vulnerabilitat per la
pobresa, vulnerabilitat perquè siguin famílies nombroses o
perquè tenguin determinades situacions socials, fins i tot
geogràfiques d’on resideixen que els dificulten aquestes
possibilitats.

Respecte de la resta de punts, nosaltres no li donarem
suport, només ens abstindrem, si ens permet fer votació
separada, del primer i del tercer, perquè sap vostè que nosaltres
no donam suport a la LOMLOE. La LOMLOE és una llei
sectària imposada per part d’un govern estatal a canvi de tenir
un suport nacionalista i radical a un pressupost de l’Estat, i on
s’estableixen tota una sèrie de limitacions a la llibertat de les
persones, a l’escola concertada, a l’educació especial per a
aquelles famílies que ho necessiten i tota una sèrie de
prohibicions que consideram que van en contra de l’esperit de
la Constitució, per la qual cosa nosaltres ens abstindrem
d’aquest punt primer i tercer i, com li he dit, li donarem tot el
suport al punt segon.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Bueno, Unidas Podemos impulsó el
reconocimiento de la escuela infantil pública sostenida con
fondos públicos para estas islas. Es un hecho que la
reivindicación que se venía solicitando durante tantos años
atrás se vio, en la legislatura pasada, compensado todo su
esfuerzo con la firma del Pacto por la igualdad y la educación
0 a 3. Y quiero decir aquí que seguimos en constante
comunicación con el equipo técnico de 0 a 3 de Baleares y lo
hacemos por convicción absoluta de que la educación infantil
no solo contribuye a reducir la desigualdad y a mejorar la
conciliación de la vida familiar y laboral, sino que también es
un potente factor para combatir el fracaso escolar, impulsa el
desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida.

Seguimos en esa convicción y, en ese sentido, puedo
adelantar que Unidas Podemos va a seguir acogiendo las
reivindicaciones del colectivo con plena contundencia,
defendiéndolas allá donde sea necesario. Y aquí me detengo,
porque quiero destacar que es muy importante que el punto,
concretamente el 2, es que la aportación económica para la
creación y el sostenimiento de centros del primer ciclo de
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educación infantil sea estable, que garantice la escolarización
de los niños y de las niñas en situación de pobreza.

Nosotras queremos que deje de cuestionarse que la
educación debe ser accesible para todos y para todas, sin
importar el dinero que tengas en tu cuenta bancaria o sin
importar el barrio en el que hayas nacido. La protección de la
educación tiene que ser férrea, equitativa y comprometida. 

En este sentido ya adelanto que nosotras vamos a votar a
favor de los tres puntos de esta iniciativa.

Necesitamos y se requiere una partida económica que se
consolide en el tiempo y tenemos que ponerle seriedad a esto
si queremos de verdad contar con una red pública de educación
0 a 3. Debemos comprometernos a procurar que la partida
presupuestaria pueda cumplir con lo que estamos diciendo.

En lo que al Govern respecta, en los acuerdos de Bellver ya
nos comprometimos a garantizar una progresiva gratuidad de
los centros de educación infantil y vamos por muy buen
camino. En el anteproyecto de ley, además, viene reflejada la
educación 0 a 3, lo cual para nosotras y para todos los
colectivos educativos con los que nos hemos reunido ha sido un
aspecto muy positivo en esta ley.

En este sentido, por coherencia con el trabajo hecho años
atrás, votaremos a favor, sin condiciones.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Nosotros queremos decir, bueno,
pedir la votación separada, votaremos a favor de dos puntos y
abstención en otro.

Queremos constatar el déficit de plazas en los centros de
educación infantil de primer ciclo en nuestras islas. Es una
cuestión que como saben preocupa al grupo parlamentario. Una
de las enmiendas que quisimos negociar además con el Govern
en el debate de presupuestos fue precisamente el aumento en 1
millón de euros para el aumento de plazas de 0 a 3 que ahora,
pues, acaba de acordar el Consell de Govern, gracias también
a ese aumento de presupuesto como digo que impulsamos
desde mi grupo parlamentario.

Desde Ciudadanos defendemos la universalización y la
gratuidad de la educación de 0 a 3 y sobre todo el compromiso
de que lleguen los recursos y la inversión suficientes. No solo
es una cuestión necesaria para la conciliación laboral y familiar,
sino que entendemos también que es clave desde un punto de
vista educativo.

Por eso pedimos que la educación esté incorporada en la
oferta de educación pública.

Y también estaríamos de acuerdo en extender la educación
concertada a la etapa de 0 a 3 años, porque estamos de acuerdo
en empezar la gratuidad para la educación de 0 a 3 para las
familias con menores niveles de renta y más vulnerables, pero
culminar con la gratuidad del servicio para todas las familias de
nuestras islas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. La LOMLOE adquireix un compromís
legislatiu de l’Estat, és clar, aquest compromís legislatiu, el que
diu aquesta proposta és que s’ha de convertir en un compromís
pressupostari per part de l’Estat i és que és imprescindible. 

En els darrers anys s’ha fet un gran esforç per part de la
comunitat autònoma, per part dels ajuntaments a crear places
d’educació 0-3. Ha arribat el moment en què necessitam
assegurar el sosteniment de les places creades. Si aconseguim
que s’asseguri aquest sosteniment de les places, és fàcil que
se’n puguin crear més perquè en necessitam més, perquè a
Palma fan falta moltes places, perquè és important, mentre vagi
creixent la població, que el màxim de gent possible hi pugui
arribar. Nosaltres creiem en la 0-3 com a una etapa educativa.

Per tant, facem que el Govern de l’Estat acompleixi el
compromís legislatiu i que al 2022 el transformi en un
compromís pressupostari, i així els ajuntaments, assegurat el
sosteniment d’aquestes places, es podran plantejar la creació de
noves places. I a veure si aquesta vegada el Govern de l’Estat
mira cap a les Illes Balears i de veres, de veres fa efectiu aquest
compromís que ha plasmat damunt la LOMLOE, cosa de la
qual n’estam contents i satisfets, i els ajuntaments poden veure
i les famílies poden veure com arriba aquest sosteniment de les
places i poden veure com es poden crear places noves.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. És cert que
la primera etapa d’educació infantil de 0 a 3 anys ha estat
juntament amb la formació professional l’etapa que més ha
crescut a tota Espanya en els darrers anys. A Espanya s’ha
passat en 15 anys d’un 16% d’escolarització a un 41% en 0-3.
No obstant això, és també la que registra una major disparitat
territorial que es reflecteix tant a les taxes de cobertura com a
l’equilibri entre les xarxes públiques i privades, també la
diversitat d’agents que garanteixen aquesta oferta educativa,
administracions locals, conselleries d’educació i també
conselleries no educatives.
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El nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta
iniciativa perquè consideram que les Illes Balears han de seguir
apostant per l’educació 0-3 per tal de consolidar aquest tram
del primer cicle d’educació infantil, i així contribuir a l’equitat
social i al progrés econòmic i social de tota la ciutadania i
assegurar així l’accés a l’educació infantil de tots els nostres
infants, nins i nines, sobretot incidint en els més vulnerables
que ho tenen tan difícil.

Per altra banda, fa pocs dies coneixíem la bona notícia
referent a l’aprovació de l’ampliació de la convocatòria de
creació de noves places públiques de 0-3 anys. Hem de tenir en
compte que per arribar a la mitjana estatal hauran de passar
encara tres anys; fins al 2024, si tot va bé, que esperem que sí,
no estarem a la mitjana de la resta de l’Estat.

Ho celebram idò perquè aquest és el camí que Balears ha de
seguir per aconseguir l’objectiu de situar-se a la mitjana estatal
d’oferta de places en educació 0-3 que està sobre el 37,5% de
places en relació amb el total de població 0-3.

Esperam que el Govern central compleixi amb les famílies
d’aquesta comunitat autònoma, té un dèficit històric i continuat
i encara actual i patent i esperem que no de futur, tot i que no
en tenim moltes esperances, que acompleixi -com deia- amb les
famílies de les Illes Balears.

Res més, Sr. Castells, la raó li vessa, així és que li votarem
a favor.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Vagi per davant que des del Grup
Parlamentari Socialista donarem suport a la iniciativa, com no
pot ser d’altra manera. 

Jo crec que ha quedat palès al llarg d’aquest temps que per
al Grup Socialista i per al Partit Socialista l’educació infantil és
una cosa que importa i s’hi treballa, i la prova és que al llarg
del temps ha estat amb governs socialistes quan s’ha donat
impuls de veritat a l’educació infantil. Partim del Pla Educa3,
que va ser l’inici de l’educació infantil 0-3 arreu de l’Estat
d’una manera o altra, però va ser l’impuls definitiu que va fer
aparèixer les escoletes a molts municipis on no n’hi havia. 

I això, després, desgraciadament, el Partit Popular ho va
deixar morir i ara ens trobam en un altre segon... cicle, per dir-
ho així. Ja a la legislatura passada es va treballar de valent en
aquest parlament per poder impulsar l’educació infantil, crec
que va acabar la legislatura amb la signatura per part de
determinats grups del Pacte per l’equitat i l’educació infantil.
Crec que això s’ha posat de manifest i avui s’ha reflectit molt
clarament el posicionament de cada grup.

 A mi m’ha sorprès el Partit Popular, perquè el Partit
Popular parla de la necessitat d’avançar en l’etapa i tota la
resta, perquè ho afavoreix, però la prova és que a la legislatura

que varen governar va ser el Partit Popular el que va deixar el
manteniment de les escoletes a zero, el que va deixar la partida
de creació d’escoletes i de centres públics d’educació infantil
0-3 a zero, el que va desmantellar gairebé l’IEPI, l’Institut de
Primera Infància, el que no va posar en marxa cap tipus d’ajuda
per a equitat, ni cap ajuda per a la xarxa privada, que ara tant
defensen. Per tant, jo crec que és una postura si més no una
mica cínica, una postura cínica de dir que defensen aquí
l’educació infantil, quan tenen un posicionament molt clar, el
posicionament molt clar l’ha deixat aquí, el posicionament és...,
defensen l’atenció infantil a través de la xarxa assistencial i
l’educació infantil 0-3 la deixen com aquesta llibertat de poder
triar.

Jo crec que per part del Govern s’ha posat de manifest que
la creació és important i la prova està en la darrera
convocatòria, jo crec que a la darrera convocatòria posar 6
milions sobre la taula per a la reconversió de places de centres
assistencials en centres d’educació infantil és una prova fefaent
de la importància que se’ls dóna, jo crec que 6 milions d’euros
és una xifra més que important, és la major xifra de la història
que s’ha posat. Què en fan falta més? Sí, sobretot a Eivissa és
de manifest, a Palma també, a Menorca tenen una altra
evolució, però això no lleva que s’hi faci.

A banda d’això, jo crec que tornem al Govern socialista el
qual, a través de la LOMLOE, es posa negre sobre blanc que
l’educació infantil és una etapa educativa. Ja la tenim com a
etapa educativa, que és el que vam defensar a la legislatura
passada, ja està reconeguda com a etapa educativa i ara ens
toca posar fil a l’agulla. Per això la mateixa LOMLOE
estableix una disposició addicional, que és aquest any per fer
aquest pla, jo crec que és important. I falta també posar els
recursos que s’han de posar per poder no sols crear-los, sinó
després mantenir-los. Jo crec que això és un compromís que
tots hem d’adquirir, de seguir ajudant al manteniment. La prova
és que de la legislatura passada a aquesta legislatura, les ajudes
per a sosteniment d’unitats d’educació infantil han tingut un
augment substancial, passàvem de 0 i crec que ara està sobre
els 5.500 euros, o 5.000, no ho sé, ara no ho puc assegurar, jo
crec que és un avanç més que important.

Per tant, nosaltres no podem dir més que donar suport a la
iniciativa, donar suport que es faci aquest pla, aquest pla és
imprescindible, el pla a 8 anys, per poder consolidar aquest
model d’educació infantil. És el pla a 8 anys, dotat d’un
pressupost, també és imprescindible per poder fer aquesta etapa
que sigui universal i gratuïta, però ha d’anar poc a poc, passa
a passa, com ha dit el Sr. Castells, tampoc no ho podem fer tot
d’una, però, bé, jo crec que hem fet passes molt importants i
l’educació infantil de fa quatre anys..., el panorama d’educació
infantil de fa quatre anys a ara, ha canviat de manera
substancial arreu de les illes, a algunes més que a altres, tot
sigui dit, però falta seguir avançant.

I ja per acabar, jo crec que aquí també en aquest Parlament
es va adoptar una resolució que els consells insulars...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Casanova.
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EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... hagin de regular aquestes escoletes o aquests espais infantils,
d’atenció infantil que havien de fer i resulta que justament el
Consell Insular d’Eivissa no els vol regular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Permeti’m que digui, no ho he
dit a la meva primera intervenció, que substituesc la diputada
Sílvia Tur, en primer lloc.

En segon lloc, vull dir que acceptaré la votació separada,
com han demanat alguns grups.

I en tercer lloc, donar les gràcies a tots els grups perquè més
o manco, alguns han anunciat alguna abstenció, però a nivell
general donen suport a aquesta iniciativa.

El Sr. Casanova deia que es mostrava sorprès de l’actitud
del Partit Popular, jo suposo que ha estat una figura retòrica,
perquè jo, Sr. Casanova, sincerament, no he quedat gens
sorprès. I, de fet, Sra. Riera, ha fet referència, ha dit tota una
sèrie de motius pels quals estan contra de la LOMLOE, em
sembla que s’han pactat amb uns radicals, o alguna cosa així.
Jo li recomano que, vostès saben que jo no vinc sempre a
aquesta comissió, però de les últimes vegades que he vingut,
vostè pot mirar-se els vídeos de les comissions, amb una certa
distància, i vostè veurà si intenta ser un observador neutral,
veurà que en aquesta comissió la radical és vostè, perquè té
unes postures absolutament contrastades respecte de la línia
global del debat que hi ha. 

Jo només li dic..., també li he de dir que en aquest sentit es
beneficia que hi ha una absència d’un grup que no hi és, que
normalment no ve i que potser fa que vostè estigui sola en el
podi aquest de la radicalitat. Això jo li dic perquè jo penso que
un partit que aspira a ser alternativa de govern, es presenta com
a un partit centrat, a mi em sobta l’estratègia que fan, no em
sobta la seva actitud de disgust, però em sobta l’estratègia que
fan, perquè realment vostè demostra una capacitat de fer una
lectura negativa de tot, una lectura negativa de qualsevol cosa,
a Menorca diem “trobar ossos al lleu”; fins i tot, escolti,
demanam que s’acompleixi la LOMLOE en un aspecte que se
suposa que vostè hi està d’acord, però, com que vostè està en
contra de la LOMLOE, ni tan sols això. 

És clar, jo pensava que vostès, que són un partit d’ordre,
estaven a favor de complir les lleis, però, pel que veig, només
estan a favor de complir les lleis que a vostès els interessen.

Però és que, a més a més, aquesta llei en aquest punt
concret, aquesta disposició addicional va d’acord amb el seu
ideari i amb el que vostès defensen, que és s’avanci cap a la
gratuïtat de l’educació 0-3. Per tant, realment és allò del “no a

todo” perquè sí, perquè fins i tot amb allò que estan d’acord,
tampoc no hi volen donar suport. Bé, idò escoltin, endavant,
vull dir jo li he explicat com ho veig.

Evidentment mereixeria un debat molt més profund, és molt
interessant això que vostè ens ha plantejat entre assistencial i
educatiu, però jo crec, i segurament no hi estarà d’acord vostè,
que aquest concepte d’assistencial prové, diguem, de la
prehistòria de l’educació infantil, abans, de 3 i 6 anys, també
era assistencial. És a dir, hi ha una inèrcia històrica d’anar
convertint en educatiu el que abans era purament la guarda dels
nens, no? És a dir, jo no contraposo assistencial i educatiu, és
a dir, crec que hem d’ajudar l’assistencial a ser educatiu,
perquè tots els espanyols tenen dret a l’educació i el que hem
d’intentar des dels poders públics és que tinguin accés a
aquesta educació.

Assistencial existeix perquè no hi havia recursos, perquè no
hi havia capacitat, no hi havia formació i llavors hi havia
empreses, que, molt dignament, doncs es dedicaven a guardar
els nens, a tenir-los allà i a tenir-los distrets, per dir-ho així, no?
Escolti, això està molt bé, ha complert una funció, nosaltres
creiem que hem d’ajudar aquesta oferta a passar a ser de
caràcter educatiu, perquè això és el que farà que aquests infants
rebin els recursos necessaris per poder-se emancipar d’una
manera més plena quan arribin a la seva adolescència i després
a la seva edat adulta.

Legalitat, que una cosa sigui d’acord amb la llei, no vol que
necessàriament s’hagi de subvencionar, nosaltres hem de
subvencionar allò que ajuda, que complementa i que
implementa els drets que tenen els ciutadans. Per tant,
primerament el que cal finançar i cal mirar de garantir és una
oferta educativa, perquè això és el que dóna llibertat i és el que
dóna recursos i és el que dóna instruments als infants, als joves
per ser independents el dia de demà. Jo no dic que no haguem
de subvencionar o finançar un tipus d’educació infantil
assistencial, perquè també fa una funció social, però em sembla
que posar-ho tot al mateix sac no és la millor manera.

D’altra banda, també he de dir que m’ha sorprès que s’hagi
apartat tant del consens que hi havia en el col·lectiu 0-3, jo
pensava que vostès estaven a totes amb el col·lectiu 0-3 i em
sobta veure que xoca tant de front amb una idea bàsica del
col·lectiu 0-3 i, per tant, bé, és clar, evidentment, quan s’intenta
satisfer algunes parts de l’electorat, evidentment s’abandona
altres parts de l’electorat. Vostè opta per una cosa, la resta dels
que som aquí optem per una altra.

Bé, ja he fet referència als arguments que vostè ha esgrimit
per estar en contra de la LOMLOE, com diria el president del
nostre Parlament, “m’adono per assabentat”, i avui no és el
motiu de debat.

I acab dient, com ja li he dit abans, estar en contra d’una llei
no vol dir que no s’hagi de complir i més quan va a favor d’allò
que pensam. Per tant, no puc entendre aquesta abstenció al
primer punt.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 2988/21.

El grup proposant accepta votació separada. Per tant,
passarem a votar el primer punt.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el segon punt.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el tercer punt.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. En conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 2988/21, relativa a sosteniment dels centres
d’educació infantil.

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