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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,
la primera d’aquest nou període de sessions 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...

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Presidente, perdone. Idoia Ribas sustituye a Jorge Campos.

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. 

Compareixença del Conseller d’Educació i Formació
Professional, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears
mitjançant l’escrit RGE núm. 7026/21, per tal d'informar
sobre la planificació de l'inici del curs 2021-2022.

Passarem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del Conseller d’Educació i Formació
Professional, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears
mitjançant l’escrit RGE núm. 7026/21, per tal d'informar sobre
la planificació de l'inici del curs 2021-2022.

Assisteix a la sessió el Sr. Martí Xavier March i Cerdà,
Conseller d’Educació i Formació Professional, acompanyat del
Sr. Bartomeu Barceló i Rosselló, Secretari General, i del Sr.
Antonio Morante i Milla, Director General de Planificació,
Ordenació i Centres. Benvinguts a tots tres. 

Ara, en aquest moment, tendria la paraula el Sr. 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):

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom, aprofit per
felicitar-lo per la seva paternitat, per tant, haurà de començar el
procés educatiu, un procés complex...

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. 

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

En tot cas, agraesc evidentment aquesta compareixença, una
compareixença necessària a iniciativa pròpia i, per tant,
consider que és important donar una informació a les portes de
l’inici de curs, demà comença el curs a les Illes Balears, el curs
21/22 i, per tant, volem fer una exposició i un debat sobre les
característiques que tendrà aquest curs 21/22, un curs COVID,
seria el tercer curs COVID, que ens agradaria que fos un curs
de transició cap a la normalitat. 

En tot cas i com he dit moltes vegades, el curs 20-21 jo crec
que ha estat un èxit col·lectiu -èxit col·lectiu-, crec que és
important recalcar-ho perquè evidentment quan el mes de
setembre hi havia aquest tipus de debat, tant en el que es deia
en aquesta comissió d’educació, com en plenari, com el que
deien els mitjans de comunicació i representants de sindicats,
sindicats mèdics..., en fi, distintes organitzacions educatives, és
evident que la situació era de molta incertesa, era de por, era
d’ansietat i fins i tot algun sector jo crec que va crear una certa
alarma social davant un tema que requeria de la màxima
tranquil·litat, de normalitat, perquè tots -tots- ens enfrontàvem
a una situació nova que és una COVID que, en definitiva, ha
transformat moltes coses a la nostra vida i que és aquí i que
segurament serà aquí de forma bastant periòdica. 

Per tant, crec que és important felicitar tots els que han fet
possible això, aquest curs. És a dir, jo sempre dic, la comunitat
educativa, els equips directius, els docents, famílies i, sobretot,
l’alumnat que ha estat capaç de donar una resposta exemplar a
una situació que requeria de molta disciplina, d’una situació de
molta capacitat d’adaptació, i crec que això és important.

L’escola en aquest curs ha demostrat la seva fortalesa, la
seva força, la seva capacitat de resistir aquesta situació de
pandèmia i pens que a això ho hem de reconèixer, sobretot a
nivell d’Espanya, ho he dit moltes vegades, perquè sembla que
en aquest país gran (...) i molt petit, perquè realment costa molt
reconèixer els èxits, i si un analitza el que ha estat el curs
COVID a distints països del món..., però concretament en el
nostre context, jo vull recalcar que Alemanya ha tancat les
escoles, Itàlia ha tancat les escoles, França ha tancat les escoles,
Gran Bretanya ha tancat les escoles, Portugal ha tancat les
escoles, Països Baixos ha tancat les escoles i Suècia, i nosaltres
som dels pocs països que no hem tancat escoles, és a dir, que
no hem tancat les escoles de forma periòdica. A Espanya s’han
tancat uns 400 centres, la qual cosa és una xifra molt baixa
tenint en compte la quantitat de centres que hi ha i, per tant, jo
crec que cal posar en valor la feina que s’ha fet, que el sistema
educatiu espanyol ha tengut una fortalesa, i això és una feina -
com deia- de tota la comunitat educativa i jo també vull posar
en valor la feina que han fet les administracions, des del
Ministeri d’Educació al Ministeri de Salut, també totes les
conselleries d’educació i salut, perquè en definitiva -torn a
repetir- això és un esforç de molta de gent. 

Evidentment, nosaltres, per a aquest curs que començam, un
curs -ja ho he dit abans- un curs COVID, un curs en què en
definitiva la situació de la COVID les darreres setmanes està
millorant, hi ha moltes variables distintes del que era un curs
20-21, però en tots cas tenim aquí una situació que haurem
d’abordar amb rigor, amb serietat, amb prudència i per això
sempre deman la responsabilitat de tots, és a dir, l’educació,
l’escola és responsabilitat de tots, evidentment, uns tenim una
responsabilitat més gran com a responsables en aquest moment
del Govern en temes d’educació, però és evident que tothom té
qualque cosa a dir davant un curs que també té incerteses, que
també té problemes i que s’ha demostrat que l’escola era una
necessitat social i emocional, i és evident que el curs 2021-
2022 ha de ser un altre element de mantenir les escoles obertes,
de tenir les escoles obertes en les millors condicions
pedagògiques, i una cosa que he dit sempre, fins ara
evidentment l’escola tenia un plantejament bàsicament
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pedagògic, ara té un plantejament sanitari i pedagògic, i -ja ho
he dit també- les instruccions les hem signades conjuntament la
Consellera de Salut i jo mateix, i a nosaltres el que ens
agradaria és que per al pròxim curs 2022-2023 ... són
instruccions, són protocols, que fossin bàsicament pedagògics
perquè això significaria i diria moltes coses. 

Com deia abans, per tant, aquest curs 2021-2022 que és el
curs que demà començam, ens agradaria que fos un curs de
transició cap a la normalitat, és a dir, un curs que posàs les
bases per a un nou curs post COVID, i això jo crec que depèn
de molts de factors, depèn de moltes variables però també
depèn, evidentment, que també som capaços de mantenir
l’escola de forma oberta però també de forma seriosa, rigorosa
davant les envestides de la COVID o de variants noves que
poden sortir i que poden posar en qüestió aquest procés de
l’educació. 

Jo he dit moltes vegades que a aquest curs 2021-2022
l’encaram de moltes maneres, però també l’encaram perquè
tenim una experiència, jo crec que el curs 2020-2021 ha estat
una experiència per a tothom, tothom ha après, jo crec que
s’aprèn molt en funció de les dificultats: ha après la comunitat
educativa, ha après l’administració, han après les famílies, han
après els alumnes..., i per tant això ens serveix d’experiència -
diguem- feta amb evidències però també cal dir que les
investigacions científiques que s’han fet sobre tot el tema de la
COVID també ens ajuden a encarar aquest curs de forma una
mica distinta, per tant, mesures de protecció però també
mesures pedagògiques, però també mesures de cara des del
punt de vista sanitari, de la medicina. Són elements que
conformen el que ha de ser aquest curs en què -torn a repetir-
tothom hem après moltes coses, però jo crec que una cosa que
hem après de forma clara tota la societat és que l’educació, a
més de ser un dret essencial, necessita de la presencialitat i
necessitat de tenir una escola oberta, una escola activa, una
escola en positiu i una escola capaç de dur a terme aquest
procés d’ensenyança, aprenentatge. 

També és important -’ha demostrat- la feina de coordinació
i la feina d’equip. És a dir, és evident que els èxits que hi ha
hagut a cada escola és una feina col·lectiva, i és una feina
col·lectiva en tots els aspectes. Jo crec que també posar en
valor la feina d’equip, a mi em sembla que és un element
fonamental en aquest context que estam vivint. I també és
evident que hem après que, tot i que l’escola sigui presencial,
tot el procés de digitalització és aquí per quedar-hi, però ho
hem de fer de forma distinta a com ho hem fet durant aquests
tres cursos, diria jo, el darrer trimestre del curs 2019-2020 en
què hi va haver un confinament total i des d’una certa
improvisació -diria- varen ser tres mesos molt durs, en tots els
aspectes, en què vam haver d’aprendre moltes coses de
digitalització. Al curs 2020-2021 hi ha hagut un aprenentatge
nou, les infraestructures han millorat, la competència digital del
professorat ha millorat, però és evident que la digitalització no
pot suplir la presencialitat i en qualsevol cas ha de ser un
instrument important que reforci, que ajudi a aquest procés
d’ensenyança i aprenentatge que -torn repetir- hem de plantejar
des de la presencialitat. 

Les mesures que hem aprovat evidentment són mesures que
s’han plantejat a nivell estatal, és evident que no..., jo crec que

és important dir-ho, i a la darrera Conferència Sectorial
d’Educació, on hi havia la nova ministra d’Educació i totes les
comunitats autònomes, jo crec que varen reconèixer aquest
paper de coordinació que hi ha hagut de lideratge compartit i de
governança compartida entre el Ministeri d’Educació i les
comunitats autònomes, jo crec que això és important dir-ho. A
mi m’agradaria que aquesta Conferència Sectorial d’Educació,
que és un òrgan que darrerament s’ha revitalitzat i té una
importància important, anàs cap a un model de cada dia més
federalitzant, perquè crec que això reflectiria la realitat de
l’educació espanyola i també la realitat de com està gestionada
l’educació. 

És evident, com deia, que les mesures que nosaltres hem
plantejat i que es varen ja començar a provar a finals de curs
passat, per tant això és un procés que ve de temps, és a dir,
demà començam però hi ha hagut tot un procés de mesos de
feina per part de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria
de Salut, i també de la Conselleria d’Educació amb els equips
directius de cara a tenir una planificació adequada d’aquest
curs 2021-2022. 

Hi ha una sèrie de qüestions que jo crec que és important
destacar, diria que la majoria de protocols són semblants, per
no dir iguals, als del curs passat però amb una sèrie de
modificacions que em semblen significativament importants,
per una part, es mantenen els grups de convivència estable a
infantil i a primària, evidentment la distància no haurà de ser
tan estricta com la que hi havia el curs passat en aquests cursos
d’infantil i primària, que té aspectes positius, però aspectes que
poden ser més problemàtics, en tot cas d’això se’n pot parlar
evidentment.

La mascareta serà obligatòria des dels sis anys, tant dins les
aules com als patis, això com a mínim nosaltres ho tenim clar
aquest trimestre, després en funció de la situació sanitària i del
que plantegin les autoritats sanitàries respecte d’això
reflexionarem i farem aquelles coses que siguin convenients
pensant sempre en la salut dels infants, en la salut dels docents
i en la salut de la societat perquè el que passa dins l’escola
sempre té una transcendència fora de l’escola.

Respecte de la distància hem passat d’1,5 a 1,2, això era un
element clau per un dels objectius d’aquest curs escolar, que és
el tema de la presencialitat, és a dir, s’ha demostrat...
nosaltres... l’any passat, el curs passat hi havia presencialitat
des d’infantil fins a primària, educació especial i primers cursos
d’ESO, això va ser una realitat tot i que durant el curs hi va
haver un increment de la presencialitat, però en general es pot
dir que la semipresencialitat a secundària va ser una de les
característiques més significatives. Enguany evidentment
tothom, tots som conscients que la semipresencialitat en aquests
cursos és quelcom a modificar, per tant, que la qüestió de la
distància juntament amb altres mesures s’hagi de plantejar com
aquesta necessitat que la presencialitat sigui també una
evidència a primària, secundària, batxillerat, formació
professional, etc. Per tant, aquesta diria que és una qüestió
important.

Una altra mesura important que es va plantejar el curs
passat, però que enguany crec que té una institució més forta és
tot el que fa referència a la ventilació. L’any passat evidentment
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vàrem donar a les escoles més que la ventilació natural per
entendre’ns era necessària, vàrem adquirir mesuradors de CO2

als centres educatius públics i concertats, però enguany hem
anat més enllà, és a dir, l’any passat ja alguns centres varen
comprar filtres HEPA, que era una forma ja no de mesurar, sinó
de millorar la qualitat de l’aire mitjançant aquells aparells. Per
tant, d’alguna manera enguany tant els centres públics com els
centres concertats tendran filtres HEPA i això significa que hi
haurà més o menys de forma general uns dos filtres HEPA per
a cada tres unitats, tres aules, perquè en definitiva aquests
aparells es poden transportar d’una aula a una altra i a més en
poc temps poden dur a terme una millora de la qualitat de l’aire
i això durant l’hivern, que és l’època en què tal vegada és més
important tenir les portes tancades, tenir les finestres tancades,
que fa fred, que hi ha vent, que hi ha pluja, etc., aquests
aparells tendran un paper fonamental que és clau des del punt
de vista de la salut.

Això implica, per tant, que hem fet una inversió (...) de més
de 2 milions d’euros que ens pareix una inversió necessària des
del punt de vista de la salut.

També un altre punt importantíssim és tot el que fa
referència al que és una qüestió que és un canvi respecte del
punt passat, el canvi fonamental és la vacunació, és a dir,
pensau que la vacunació és el gran canvi que hi ha des del curs
passat al curs actual, perquè l’any passat el curs passat
evidentment no hi havia vacunació, totes les mesures de
protecció eren mesures, diguem-ne, naturals: mascaretes, les
mans netes, la ventilació, etc., i ara la medicina, la investigació
sanitària ens ha ajudat en poc temps a tenir una sèrie de
vacunes que protegeixen, no és que les vacunes en si mateixes
siguin la panacea total i absoluta, però sí que han demostrat una
fortalesa i una capacitat important de protegir les persones.

Per tant, el personal docent i l’alumnat que estigui vacunat
i que sigui contacte estret d’un positiu no necessitarà fer
quarantena, i això és important per dues coses: una, perquè
incentiva la vacunació i dues perquè incentiva la presencialitat
sobretot en els cursos de secundària, batxillerat i formació
professional.

Nosaltres evidentment... totes les mesures sempre s’han
enviat al centre educatiu, tenen tota la previsió des de fa estona
i a més sempre hi ha situacions als plans de contingència en
funció que la situació de la COVID es disparàs i per tant, tenim
un pla de contingència, un pla B per entendre’ns, per tal de
seguir, tenir les escoles obertes en tots els sentits.

També és evident que tot el material de protecció que es va
comprar l’any passat seguirem evidentment..., la conselleria
seguirà posant a disposició dels públics i dels concertats aquest
material de protecció fins que faci falta, això és una realitat que
no podem obviar, o tot el reforç de la neteja tant a la pública
com a la concertada. Això significa, per exemple, en l’àmbit de
la pública un increment de gairebé... de més de mig milió
d’euros en el reforç dels centres que són potestat o que són de
la Conselleria d’Educació, em referesc a centres de secundària,
de formació professional, conservatoris, etc. Això és important
perquè la neteja, sobretot en alguns llocs determinats, és
fonamental.

També dins aquest context d’anar cap a la normalitat, però
tenint en compte la situació que tenim de la COVID, el tema
d’ajut de menjador, l’ajut de menjador també suposa per a
aquest curs, que ja està convocat, 2021-2022, 7 milions
d’euros, una quantitat important que suposarà que tots els
estudiants de la pública, la concertada i 0-3 puguin tenir dret a
rebre aquests ajuts que pot arribar fins a 800 euros per infant,
que és una xifra important. I, a més, també tenim des del punt
de vista d’allò públic una quantitat de 800.000 euros per
reforçar el tema de monitors, que també és una ajuda important
tenint en compte que els menjadors escolars necessiten unes
garanties de protecció important, pensau que dins els menjadors
escolars a més de la distància la gent per menjar s’ha de llevar
la mascareta, en fi, tota una sèrie de situacions que..., també
filtres HEPA han d’estar a aquests indrets lògicament com no
podria ser d’altra manera. Per tant, aquests monitors el que fan
és reforçar el control, la seguretat perquè això també és
important de cara a donar seguretat a les famílies, als infants,
als docents que tots els espais han de tenir la màxima protecció
de cara a la salut de les persones.

També enguany evidentment a causa que acaben les
concessions s’ha fet una licitació del servei de transport
escolar, una licitació que ha de seguir també el transport
escolar les normes sanitàries que hi havia en el curs passat, això
de la mascareta i tot el que significa aquesta qüestió, però
enguany diguem ha suposat aquesta licitació més d’1 milió i
mig d’euros més i a més per primera vegada hem licitat el
transport escolar dels centres d’educació especial. Per tant,
d’alguna manera la Conselleria d’Educació... dels centres
concertats ha sumat.... ha assumit aquest transport escolar que
ens pareix important tenint en compte que a la vegada aquests
infants anaven en autobusos amb persones majors que anaven
a altres serveis socials i consideràvem que era bo només tenir
transport escolar per a aquest tipus d’infants, no?

També crec que és important, una altra variable
importantíssima és tot el reforç de l’IBSTEAM. L’IBSTEAM
és un servei que hem creat des del punt de vista de la
digitalització, la digitalització com deia abans és aquí per
quedar-hi, hem après segons els errors, hem fet de la necessitat
virtut, els docents han après molt, els estudiants han après, però
hem d’institucionalitzar aquest procés en base a dues coses:
una, infraestructures informàtiques i tecnològiques importants
i millorar la competència digital.

He dit abans que s’han fet cursos a més de 8.000 professors,
és una xifra molt important, i també aquest any també es faran
cursos de formació en competència digital, competència digital
amb famílies que en definitiva és una variable importantíssima
de cara a donar suport als infants, etc.

Parlam de l’IBSTEAM que podrà gestionar fins a finals de
legislatura uns 30 milions d’euros, una xifra importantíssima i
crec que és important posar-ho en valor.

També hem incrementat el nombre de personal que més o
manco crec que són unes 16 persones, més o menys, que
estaran dins IBSTEAM per reforçar aquest servei que ens
pareix bàsic per als centres educatius i també implicarà que els
centres educatius han de començar a fer un pla de digitalització
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de cada centre que és una passa important per institucionalitzar
la digitalització.

Quant a professorat tant als públics com als concertats
nosaltres mantenim de forma general el mateix nombre de
professorat que teníem el curs passat amb matisos evidentment
perquè la distribució és una mica diferent, però evidentment
l’esforç de la Conselleria d’Educació i del Govern de les Illes
Balears que l’any passat va posar uns 600 professors es
mantindrà d’una forma clara i fins i tot ja tenim planificat que
si en aquesta comunitat autònoma, que creix tant des del punt
de vista escolar, vénen nouvinguts ja hi ha una quota de
professorat pensat per donar reforç a les escoles que l’any
passat recordau que va ser d’uns 900 estudiant en plena
pandèmia i que durant aquest curs ha estat de 2.000. Jo avui ho
deia a..., ahir, ja no sé si avui o ahir, a la roda de premsa que
Catalunya aquest darrer curs ha perdut 3.000 alumnes -3.000
alumnes-, es diu aviat, i que Canàries, una realitat insular, en
deu anys ha perdut uns 25.000 alumnes que nosaltres hem
guanyat, no vull dir que hagin vengut de Canàries a aquí, però
és una evidència que les Illes Balears és l’única comunitat
autònoma que creix, l’única, Extremadura perd 1.000 alumnes
cada any, Cantàbria també, és a dir..., en fi, i nosaltres seguim
creixent i això comença a ser insostenible des del punt de vista
econòmic, d’infraestructures, etc., però nosaltres mantenim
evidentment el nombre de professorat. 

També cal dir que el curs passat es varen fer 3.000
substitucions, 3.000 substitucions que equivalen a 600
professors si ajuntam el temps que va tenir. Per tant, entre uns
professors, diguem, ordinaris i professorat de caire conjuntural
per substitucions de persones amb COVID, embarassades o
situacions de risc, parlam de 1.200 professors que es varen
posar al curs 2020-2021 a les escoles de les Illes Balears,
públiques i concertades.

També s’ha incrementat el personal d’atenció a la diversitat,
d’orientadors, d’AT, d’AT tenim... es podran sis AT més, però
negociam la possibilitat d’incrementar el nombre de 20 més AT
per aquest curs 2021-2022. Per tant, s’han incrementat
orientadors, PT, AL, etc. Això és important perquè tots els
serveis que hi havia d’atenció a la diversitat es mantenen. 

Vull fer una reflexió sobre el curs passat, vosaltres sabeu
que per raons de creació de molts de grups hi va haver
evidentment per part de..., de..., en fi, de la conselleria el fet
que els especialistes i personal d’atenció a la diversitat eren
tutors de grup on era necessari i enguany evidentment no és
obligatori, però els centres que volen poden seguir tenint
aquesta organització, i això és una decisió que pren d’equip
directiu, el claustre i el consell escolar. Ens pareix que han de
tenir aquesta capacitat els centres per poder fer aquella
organització millor sanitàriament i millor des del punt de vista
pedagògic, però tots els equips  que hi ha pedagògics es
mantenen.

També des del punt de vista del tema de professorat cal dir
una cosa molt important i és que mantenim l’equip de
substitucions urgents, immediates que vàrem començar el curs
passat amb 25 i vàrem acabar amb 100, enguany començam
amb 25 que són 25 que estan en plantilla, és a dir, que del
principi de sempre estan... en fi estan cobrant per dir-ho

d’alguna manera i són aquestes substitucions d’infantil i
primària perquè a secundària són diferents les substitucions.
Pensam que evidentment és un bon sistema que l’any passat
vàrem posar nosaltres, en fi, que no hi va haver moltes
comunitats autònomes que ho posassin, que va funcionar
perquè hi va haver un moment determinat de moltes baixes de
professorat, nosaltres mantenim aquest sistema i si hem de
posar més professors perquè hi hagi baixes, etc., evidentment
els posarem, però creim que és important dir que des del punt
de vista del tema del professorat pens que és un bon
plantejament aquesta qüestió.

Un tema polèmic, un tema que sempre surt, el tema de les
ràtios. El tema de les ràtios és un tema que és aquí, jo fins i tot
a la Conferència Sectorial d’Educació que vàrem tenir entre el
ministeri i les comunitats autònomes... seria interessant veure
el que varen dir distints consellers polítics de colors diferents,
eh?, des de nacionalistes, del Partit Popular, de Ciudadanos i
del PSOE, ho dic perquè a vegades les coses que es diuen en
públic també s’haurien de dir en privat o a l’inrevés, no? 

Evidentment que jo sempre he dit moltes vegades que
m’agradaria fer un debat seriós sobre el tema ràtios perquè crec
que el tema ràtios és un tema que és com a una reivindicació,
que evidentment nosaltres tenim clar que les ràtios és un
indicador important, faltaria més, però també hem de tenir en
compte un parell de reflexions: primer de tot, les ràtios oficials
són de 25 a primària, 30 a secundària i 35 a batxillerat, i les
nostres ràtios estan per sota, eh?, les nostres ràtios estan per
sota aquesta mitjana. En aquests moments..., dades evidentment
de mitjana, perquè fins i tot centre per centre durant el curs
sabrem exactament quina ràtio és real, però el curs 2020-
2021..., una cosa: nosaltres des de 2015 a ara hem anat baixant
les ràtios, o sigui, hem anat baixant les ràtios de forma
progressiva. El curs 2020-2021 a educació infantil hi havia 16,
gairebé 17 alumnes per aula, no arribava, 17 alumnes per aula
a infantil, aquest curs tenim previst uns 18 alumnes per... 18
alumnes més o manco de ràtio; a educació primària n’hi va
haver 16,5 i enguany per a aquest curs 2021-2022 unes ràtios
de 20 alumnes per aula.

On és que s’incrementen les ràtios d’una forma important?
Lògicament a secundària i a batxillerat, perquè hem passat
d’una educació semipresencial a una educació presencial.
Quina és la diferència que hi ha? La diferència és doble: per
una part tenim que el professorat està vacunat, és a dir està
vacunat, un 90% del professorat de les Illes està vacunat, però
també tenim el fet que els adolescents de 12 per amunt, i les
Illes Balears en aquest tema és de les comunitats que més
alumnes estan vacunats, tendran una dosi més de seguretat i per
tant, pensam que mantenint la distància de seguretat d’1,2 en
tot el tema de la vacunació, en el tema de la ventilació que hi
pugui haver i l’experiència, crec que estam en una situació de
protecció.

És on realment hi ha hagut aquest canvi i, per tant, pensam
que és un tema que -torn repetir- a mi m’agradaria un dia fer un
debat seriós sobre el tema de les ràtios perquè les ràtios en si
mateixes no ajuden a la millora de l’educació, hi ha d’haver
altres variables que ajudin en aquesta situació, però en aquest
moment no plantejaré un debat d’aquestes característiques.
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També hi ha una cosa a dir i és que de cara al curs actual
dels professors que posam hi ha una sèrie de baixada de ràtios
de les unitats de primària que tengui més de 25 alumnes que
baixaran de forma estructural i això no és un fons COVID, és
una baixada estructural que tenen aquells grups que tenien més
de 20 persones... més de 25 alumnes.

Podríem analitzar moltes coses sobre el tema ràtios, també
hi ha altres formes de mirar-ho, el tema del nombre del
professors per cada alumne, en fi, hi ha moltes formes de
mesurar-ho i totes..., avui hi havia unes dades del Ministeri
d’Educació que les Illes Balears és de les comunitats que té les
ràtios professor/alumne més baixa, 1,8, si no vaig equivocat, la
mitjana espanyola és 2 i a les comunitats autònomes com
Catalunya.... Madrid és la comunitat autònoma que té les ràtios
més elevades i després hi ha Catalunya, País Valencià... i la
comunitat que les té més baixes és Extremadura que té devers
uns 8 alumnes, perquè també cal dir que Extremadura té una
situació de pèrdua d’alumnes progressiva, no?, però bé, el tema
de les ràtios el deix aquí tot i que és un tema sobre el qual
segurament algun dia haurem de parlar-ne d’una forma clara.

Perdoni, quin temps em queda?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Quatre minuts? Ho estic clavant. 

És evident que hi ha cosa que vull dir, podríem entrar en
més detall, però crec... en línies generals es pot dir que aquestes
són les línies generals sobre les quals hem planificat aquest curs
2021-2022.

Vull posar en valor el fet que des del mes de juny a ara hem
fet reunions amb tots els sectors educatius, mesa sectorial, mesa
de concertada, pares i mares, directors, etc., perquè pensam que
la participació és clau dins aquest plantejament. A més pensau
que fer una participació en aquests moments després d’una
experiència que realment va ser complexa... Crec que és
important i s’han fet totes les reunions, evidentment cadascú
després ha dit el que pensava, és a dir, tots els sectors educatius
són lliures de dir el que pensen, però vull dir que el clima de les
reunions que hi havia enguany no té res a veure amb el clima
que hi havia l’any passat i ho dic objectivament, és a dir,
objectivament és així, no?

Per tant, la participació ha estat clau. Com he dit al principi,
la coordinació entre el Ministeri d’Educació i Salut i les
comunitats autònomes crec que s’ha d’entendre com aquest
model federalitzant de la gestió de l’educació, ha estat un
procés de governança inicial, és a dir, crec que hi ha molta cosa
a fer al respecte, però ho vull posar en valor, no només jo, totes
les comunitats autònomes, totes, ho han posat en valor malgrat
les crítiques que hi pugui haver sobre determinats aspectes.

Per tant, aquest curs 2021-2022 per a nosaltres és un repte
perquè evidentment el curs 2020-2021 va ser un curs en positiu.
Crec que tots vàrem guanyar, però les victòries -entre cometes-
passades no són les victòries futures. Per tant, cada curs és
diferent, cada curs necessita posar en marxa tots aquests
protocols i sobretot un tema que nosaltres hem dit: no hem de
baixar la guàrdia, no podem baixar la guàrdia, la COVID és

aquí, hi ha noves variants com la variant Delta, no sabem si en
sortiran de noves, no sabem com afectaran i, per tant, pensam
sobretot aquest primer trimestre, des d’aquest trimestre fins el
mes de gener, per entendre’ns, crec que hem de ser estrictes,
hem de ser estrictes en l’aplicació de protocols, ens agradaria
que s’incentivàs més encara la vacunació dels nostres docents
que encara falten i també dels nostres alumnes, que jo crec que
va a bon ritme, però crec que hauria d’accelerar un poc més. En
aquests darrers moments ens han dit des de Salut, per què hi ha
un increment en aquests darrers dies, vull dir al darrer moment
i sobretot el fet, com deia abans, que estar vacunat és una forma
d’incentivar la presencialitat i, per tant, és una forma d’intentar
que la gent no perdi classes, per tant, nosaltres pensam que s’ha
d’intentar dur a terme aquest procés. 

Jo deman també una cosa importantíssima i és la coherència
entre el que es fa a l’escola i el que es fa a diferents nivells, el
que són les activitats extraescolars i esportives que han de
seguir uns protocols que també defensin l’infant de la COVID,
que defensin la gent de la COVID, els adolescents, etc.: i
després la coherència amb els modes de fer de les famílies quan
l’al·lot no és ni a activitats extraescolars ni a activitats escolars,
és a dir, no hi pot haver una gran contradicció. Jo comprenc
que les famílies, tots, ens relaxam, però hem de tenir en compte
que la cosa pot tenir èxit, també, si hi ha la màxima coherència. 

En aquest curs també tendrà un paper important
EduCOVID, que l’any passat va tenir un paper fonamental en
base a dos elements: un, tot el que feia referència a
tranquil·litzar els docents, els alumnes, les famílies, tota la
comunitat educativa, que va ser un element d’èxit important; i
després, també, jo crec que va ser un element clau de la gestió
dels casos, la gestió dels casos que també va ser jo crec que un
model important i creiem que, en aquests moments,
EduCOVID és aquí, gestionarà casos, assessorarà els docents,
els equips directius, les famílies, etc., l’alumnat, si escau,
evidentment, i nosaltres pensam que és un element clau de la
col·laboració entre la Conselleria d’Educació i la Conselleria
de Salut. 

Per tant, aquest curs 2021 és un curs nou. Hem après molt
del curs 2020-2021, però cada curs, cada cosa és diferent, vull
dir no hi ha cap moment..., l’aigua no passa dues vegades pel
mateix lloc del riu, no?, i crec que és important tenir en compte
que hem d’anar una mica amb aquesta situació. 

Per tant, jo deman, he demanat sempre, dins aquest sentit
d’agrair la feinada que varen fer els equips docents, la
comunitat educativa, el curs passat, també deman la
col·laboració dels grups parlamentaris perquè pensam que des
de la crítica que s’ha de fer que, lògicament, això és el paper de
l’oposició, pensam que és important no crear alarma social i
possibilitar un curs que tengui la màxima normalitat possible
dins aquest sentit de la COVID, i que sigui de procés de
transició cap a aquest curs pedagògic que enyoram, que volem
i que jo crec que segurament arribarà. 

Per tant, això, jo em pos a la seva disposició i fins aquí la
meva intervenció al respecte d’aquest tema. 

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procediria ara la suspensió
per un temps màxim de quaranta-cinc minuts perquè els grups
parlamentaris puguin preparar preguntes o observacions, per la
qual cosa els deman si podem continuar o volen aquest temps. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Podem continuar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Continuam. Així, per tant, tot seguit procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris, per un temps de quinze
minuts cadascun. En primer torn intervendrà el Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, Sr. President. En nom del Grup Parlamentari
Popular també volem deixar constància del nostre suport a tota
la comunitat educativa, als equips directius, al professorat, als
pares i les mares, a l’alumnat, que ha passat, bé, realment
aquest és el tercer curs que s’han d’acostumar a viure amb la
pandèmia i que han fet grans sacrificis -dic grans sacrificis- per
poder aplicar els protocols i perquè el curs escolar funcioni, tot
i que pensam que la Conselleria d’Educació, Sr. March, no ha
estat a l’alçada d’aquest gran esforç que ha fet la comunitat
educativa. 

També, en tot cas, sí li hem d’agrair la seva presència, de
vostè i del seu equip, la veritat és que agraïm que vengui
perquè al període parlamentari anterior va finalitzar amb sis
compareixences pendents de vostè, amb una interpel·lació, amb
diferents temes que necessitaven explicació: d’inici de curs, de
planificació, de final de curs, d’adoctrinament, de formació
professional...; per tant agraïm que hagi pogut alliberar
l’agenda ara, un parell d’hores, abans que comenci el curs per
donar-nos algunes explicacions, tot això, després de la
tradicional roda de premsa que fa vostè abans de venir al
Parlament a complir amb aquestes lleis de la democràcia, que
és retre compte als parlamentaris. 

Li he de dir que jo a la meva intervenció li aniré fent
diferents preguntes ja que som en un diàleg interactiu però
també, per tranquil·litat i respecte amb la resta de companys,
faré la intervenció seguida, és a dir, només en un torn faré
servir els quinze minuts. 

Un any més, jo li deia Sr. Conseller, que vostè no ha estat
a l’alçada de l’esforç de la comunitat educativa i ho dic perquè
un any més tornam a tenir una inversió educativa per sota de la
mitjana nacional, li he de dir que a més hi ha hagut queixes
reiterades durant aquestes setmanes, tot i que vostè ens ha
venut, ara, una planificació que sembla que ha estat fantàstica,
amb unes reunions de tranquil·litat, amb un reconeixement que
el curs anterior havia tengut aquella situació d’angoixa,
d’ansietat, de por, que reconeix avui però que fins ara, la
veritat, no havia reconegut i que esperam que tampoc no s’hagi
de repetir, però sí hi ha hagut bastants queixes, i jo li aniré

tractant temes concrets, per veure si vostè ens pot donar, ja que
ha vengut avui aquí -i li ho agraïm- qualque dada més concreta. 

Miri, respecte dels docents de reforç li he de dir que pensam
que és lamentable que siguem una de les comunitats que no ha
mantengut els docents de reforç que tenia per a la pandèmia,
encara que el curs comenci amb grans restriccions, encara que
el curs comenci amb més aules obertes, un altre pic, per
garantir la presencialitat, volem saber per què no els ha
mantengut, perquè li he de dir que a la sortida de la mesa de la
concertada tots els membres de les patronals es varen queixar
que tenen un 10% manco de professorat de reforç i atenció a la
diversitat. En concret, crec que de 163 varen dir que quedaven
amb devers 145, a pesar de tenir aquestes aules obertes. I això,
a part d’un retall, constata que vostè no diu tota la veritat aquí
o als mitjans de comunicació on, segons les dades que han
publicat aquests dies de les diferents comunitats, la seva
conselleria deia que sí mantenien aquests devers 540. Ho
volíem saber, més que res, perquè quedi clar. Hi són, aquests
540, hi ha un retall o no hi ha un retall?

Si hi ha un retall, per què utilitzen aquesta tàctica de
disfressar les xifres i no dir la veritat?, per no tenir un mal
titular o per veure realment com podem donar la imatge que
tenim tot el personal que necessitam? I també li he de dir que,
avui mateix, el seu director general de Planificació a més ha dit
que el personal que hi havia no és que es mantengués, és que
s’havia d’utilitzar per a l’increment que hi havia a formació
professional per poder fer els desdoblaments, per la qual cosa,
realment, això és un retall, a primària i a secundària perquè
estan posant el personal a desdoblar aules, pot ser dins
primària, però també a formació professional. En què quedam?
Hi ha personal de reforç o hem perdut i han retallat personal en
relació amb l’any passat?

Gràcies. 

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, per la seva intervenció, per
donar les gràcies a la comunitat educativa i per constatar que no
som mai a l’alçada, evidentment, això ja sabem que és un
mantra que vostè cada dia planteja però no es preocupi, ja ho
tenim assimilat i estam fent cada dia l’impossible per estar a
l’alçada del que realment vol el Partit Popular, que en temes
d’educació sempre dóna lliçons, que realment no sé com les pot
donar però bé, cadascú és lliure de dir el que sigui. 

Primer de tot, en temes de docents: mantenim les plantilles
que teníem el curs passat, Sra. Riera. Li vull dir una cosa: sap
quines són les comunitats autònomes que no mantenen el
personal de l’any passat?, personal que, per cert, va ser possible
gràcies a la política del Govern d’Espanya, del Ministeri
d’Educació, en què hi va haver un Fons COVID, que varen
arribar aquí a les Illes Balears més de 400 milions d’euros i que
varen arribar 50 milions d’euros aquí a les Illes Balears i que,
en definitiva, va suposar la possibilitat no només de mantenir
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sinó de reforçar el personal d’educació. A cap crisi que hi va
haver, la crisi de 2011-2015, que hi havia vostès i el Sr. Rajoy
que governaven, no només no hi va haver ajuda de l’Estat sinó
retallades en tots els sentits.

Que vostè em parli de retallades quan vàrem acabar el
2011-2015 amb més de 800 professors manco i nosaltres tenim
més de 2.000 professors més, em sembla un acte diguem que,
com a mínim, vull qualificar de cinisme polític. 

En tot cas, torn a repetir, nosaltres mantenim el nombre de
professorat, el mantenim, i fins i tot en posarem més, eh? He dit
abans que s’ha distribuït de forma distinta, s’ha distribuït de
forma distinta. Lògicament, Sra. Riera, lògicament que s’ha
distribuït de forma distinta. És que no hi ha altra possibilitat de
fer-ho. I, miri, de les dades que tenc, que són dades
constatades, li vull dir que les comunitats autònomes
d’Andalusia, de Múrcia i de Madrid, la destralada que fan del
personal docent és impressionant, mentre que aquí mantenim la
mateixa docència, Sra. Riera. 

I a més li diré més, jo sé, vaig escoltar el que va dir la
concertada, però és que estam ajustant fins al final tot aquest
procés d’adjudicació de places en funció de situacions noves i
situacions que hem de concretar, l’escola no és una foto fixa,
Sra. Riera, no és una foto fixa, és una foto mòbil, i nosaltres
l’únic que feim és donar resposta a les necessitats que van
sorgint.

Torn a repetir, segur que el curs vinent, aquest curs 2021-
2022, superarem fins i tot el nombre de 600 professors que
vàrem posar al curs passat. Que hi ha professorat d’FP? Ja n’hi
havia l’any passat!, ja n’hi havia l’any passat. És que no ens
hem de confondre: l’FP forma part també de les ajudes que ens
vénen del Ministeri d’Educació d’impuls de la formació
professional, Sra. Riera, per primera vegada hi ha fons per a
formació professional. L’any passat ens varen enviar doblers
dels programes PROA per posar PTSC, per posar personal
d’atenció a la diversitat també en els fons de cooperació
territorial, mai no havíem rebut del Ministeri d’Educació aquest
fons específic, per tant, jo comprenc, Sra. Riera, que donar una
ditada de realitat -no de mel, jo de mel no en vull de vostè-,
però una ditada de realitat del que ha estat aquest curs 2020-
2021 i 2021-2022 crec que seria un exercici, diria, de sentit
institucional.

Nosaltres potser que no estiguem a l’alçada però jo crec que
el Partit Popular, amb aquesta oposició d’estridència que fa de
tot el negatiu, crec que no ajuda en un tema que per a nosaltres
és fonamental: el tema de l’educació. És a dir, els èxits, també
són de vostès. I els fracassos ja sabem que són més nostres que
de l’oposició, ho sabem. Però, per tant, cadascú té una història,
cadascú té un procés i nosaltres el que deim és que nosaltres
som conscients que realment el tema de l’educació, el tema de
recursos, és una qüestió sempre complicada però, torn a repetir,
de 2015 a 2021 el nombre de docents nous que hi ha a les Illes
Balears, públics i concertats, perquè a concertats no hem
retallat cap professor, hem incrementat professors a la
concertada i també a la pública, arriba a més de 2.000
professors, Sra. Riera, 2.000 professors!

I al curs passat, a més d’aquests 600 li he reiterat -no sé si
ho ha escoltat- però amb les substitucions vàrem arribar a més
de 600 professors més: 1.200 professors. Per tant, jo crec que
això és important...

Sra. Riera, tenc la paraula i jo em puc esplaiar així com
consideri que sigui important. 

Per tant, nosaltres des del punt de vista pedagògic pensam
que s’ha fet un esforç, una, per mantenir unes plantilles, per
millorar-les, per abaixar ràtios i per millorar els resultats, és
que la cosa va una mica coordinada, per tant, jo mantenc que
nosaltres no només hem mantengut sinó que incrementarem al
llarg del curs aquesta xifra. 

Torn a repetir, ja hi ha una quota de professors pensada per
dur a terme l’arribada de nouvinguts i que tengui la dotació
necessària, perquè el problema dels nouvinguts no és un
problema de nombre, és un problema de diversitat i a això ho
hem de tenir en compte, no només que venguin un nombre de
persones sinó amb unes característiques diferencials distintes
que si tots venguessin de l’estat espanyol o si venguessin de les
pròpies Illes, no, evidentment vénen d’altres comunitats
autònomes i vénen d’altres països i per tant necessitam
professorat d’atenció a la diversitat. 

I nosaltres amb la concertada, Sra. Riera, hi treballam també
colze amb colze, hi treballam aquests matisos que varen
plantejar alguns centres, i segur, segur, que a finals d’aquest
curs incrementarem fins i tot el nombre de professors del sector
de la concertada. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Vol continuar, Sra. Riera? Té la
paraula. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Sr. Conseller, se li ha oblidat dir que
Galícia ha incrementat notablement els docents o que les
retallades es varen fer als empleats públics a l’any 2010 amb el
Partit Socialista, que va retallar una mitjana d’un 5% als
empleats públics, el sou, no sé si ho recorda, no l’any 2011,
varen començar l’any 2010, que es va trencar la pau social en
el seu Govern, es varen aixecar els sindicats de les meses
sindicals de la Sra. Armengol però, en tot cas, sí ha pensat a dir
que no han fet retallades sinó que vostès fan redistribucions. 
Ah, clar, que si tenim dos o tres mil nins més i manté els
professors de reforç de l’any passat, el que tenim és un retall
encobert també, i també a això li he de dir.

Miri, nosaltres no li donam lliçons, li transmetem el que diu
la concertada i ho feim públicament aquí perquè és la nostra
feina. I la concertada, el que diu, és que vostè aplica més
discriminació i desigualtat al repartiment del professorat, que
tenen una proporció, a la concertada, d’un 17% de personal
davant d’un 83% a la pública. Si tenim dades de l’alumnat a la
concertada, que és un 35% aproximadament dels nins de les
Balears, per què tenen un 17% de professorat i la resta va a la
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pública, com si hi hagués nins de primera i de segona?, és
aquest l’escut social que aplica la Sra. Armengol? Hi està
d’acord, Francina, que els nins de la concertada tenguin només
un 17% de professorat i estiguin discriminats en relació amb la
pública?

Gràcies. 

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):

Sra. Riera, vostè no és la defensora de la concertada, li ho
puc assegurar. Que digui moltes coses a favor de la concertada
no vol dir que la defensi. Diré més, és curiós que nosaltres
durant aquest temps que governam tenim més de 360 nous
professors de la concertada; la pública, des del punt de vista de
l’alumnat, creix més, Sra. Riera, creix més, Sra. Riera.

Nosaltres tenim un tipus d’estudis, a més, de conservatoris,
... tot aquest tipus de centres que també suposa una inversió
important i que no està a la concertada. Per a nosaltres la
concertada, Sra. Riera, no és una enemiga, no és una
adversària, és un servei bàsic per fer possible el dret a
l’escolarització. Ho he dit moltes vegades, la concertació no és
un dret, és un instrument per fer possible el dret a
l’escolarització i el dret que els pares puguin triar el tipus de
centres que vulguin, això...

Per tant, nosaltres, totes les variables, tots els indicadors...,
nombre de professors, nombre d’unitats, hem millorat les
condicions sociolaborals..., que sabem que tenim qüestions a
resoldre, ho sabem perfectament, hem millorat el personal
d’atenció a la diversitat també a la concertada, una (...)
d’orientadors, és a dir, tots els indicadors que tenim han anat
millorant a la concertada. Fins i tot, li diré més, els menjadors
escolars que vostè sempre reivindica, fa reivindicació dels
menjadors escolars, els únics que varen començar a treballar
perquè els alumnes, les famílies de la concertada tenguessin
ajudes de menjador no varen ser vostès, vàrem ser nosaltres. 

I li podria dir tots aquells serveis que també té la
concertada. Enguany també hem concertat FP de la concertada,
Sra. Riera. Hem concertat o hem fet un transport públic de cara
als alumnes de centres d’educació especial que, vostè sap, són
fonamentalment privats concertats. No feim una guerra amb la
concertada, senyora, no feim una guerra amb la concertada, tot
el contrari: col·laboram. Que tenim discrepàncies?, bé, també
tenim discrepàncies amb els sindicats de la pública, a vegades
amb directors, a vegades amb les FAPA, però no hi ha
confrontació, hi ha diàleg. Tenim reunions bilaterals, tenim
mesa de concertada... Que tenim coses a polir? Clar que tenim
coses a polir!, però no vegi en nosaltres una guerra contra la
concertada: no n’hi ha. I si hi ha matisos, els matisos els podem
posar damunt la taula, si vol, qualque dia podem fer un debat
seriós sobre el tema de la concertada. Avui vostè ve aquí a
defensar la concertada i a la concertada nosaltres també la
defensam. Perquè per a nosaltres l’important de la concertada

és l’alumnat. Li puc assegurar que és l’alumnat que, en
definitiva, hem de tenir un màxim respecte en aquest sentit. 

Una qüestió, Sra. Riera, al 2011 la Sra. Armengol no
governava aquesta comunitat autònoma, ho dic perquè no
s’equivoquin, ja sé que estan en una fase d’anar contra la Sra.
Armengol, però al 2010, 2011, no hi havia la Sra. Armengol
governant les Illes Balears, hi havia el Sr. Antich, ho dic perquè
se’n recordi, jo encara me’n record, tenc memòria democràtica,
també memòria històrica per veure exactament com ha estat...

(Pèrdua del so)

Perdó. Qui va retallar... Gràcies. 

Qui va retallar en professorat, en metges, en infermers...,
varen ser vostès. Que varen haver de gestionar una crisi
important? Sí, jo ho reconec. Que varen haver de gestionar una
crisi i no varen tenir cap ajuda del Sr. Rajoy? Sí. Nosaltres
enguany en aquesta crisi de la pandèmia hem tengut ajut no
només dels Fons COVID sinó dels fons dels 885 milions dels
ERTO d’aquesta comunitat autònoma. Mai, malgrat sempre són
insuficients moltes coses, mai no hi ha hagut tantes ajudes a
l’hora de la gestió de la crisi, perquè s’ha demostrat que els
models socialdemòcrates són els més justs a l’hora de sortir
d’aquesta situació. 

Per tant, Sra. Riera, comprenc que realment a vegades
cadascú fa uns números però nosaltres, a tots els indicadors que
tenim, hem millorat la concertada. Que ens falta per millorar?,
sí, ens falta. Però estam en procés de negociació, de diàleg
d’una forma permanent. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Vol continuar, Sra. Riera? Té la
paraula. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies. Sr. Conseller, vostè ha parlat dels nins amb
necessitats especials. Li diré..., són xifres, no és que doni
lliçons a ningú. Amb la pandèmia es varen trobar moltes
famílies, en concret 40 famílies que no varen poder acabar el
curs els nins amb suport, ni PT ni AL; de fet, hi va haver
famílies que varen constituir una plataforma anomenada de
famílies afectades per les retallades de suport educatiu, les
seves retallades socialistes, i molts de nins varen perdre el curs
-com li dic- perquè no varen poder anar a classe perquè no
tenien aquest suport. 

Voldríem saber quants de nins quedaran aquest curs igual?,
a tots aquests nins d’aquestes 40 famílies, els ha posat vostè
suport?, té diagnosticats els mateixos nins?, hi ha més nins
NESE o NES?, ha fet, així mateix, qualque estudi?,
incrementarà el suport?, incrementarà els orientadors?

Sap vostè que a la concertada hi ha moltes escoles que a la
meitat dels orientadors els paguen les associacions de pares i
mares perquè no tenen suficients orientadors? Em pot contestar
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en quina situació..., o què vol contestar vostè a aquestes
famílies, que són 40 famílies amb necessitats?

Gràcies. 

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, per aquesta qüestió. Miri, quan
vostè parla de 40 famílies jo sempre pos en qüestió les seves
reivindicacions. Vull dir, nosaltres hem estat, durant tot el curs
passat, ens hem reunit amb moltes associacions familiars per
arribar..., i n’hi havia de diferents tipus: des de famílies que no
volien que els seus infants anassin a escola, fins a nins que
tenien una concepció distinta del que havia de ser l’atenció a la
diversitat, però bé, no farem un debat perquè jo totes les
famílies que tenen nins amb dificultats em mereixen el màxim
respecte i, per tant, el meu respecte total.

Ja ho he dit abans, enguany, és a dir, nosaltres hem posat
tres orientadors nous; hem posat 18 PT i AL nous; hem posat
5, 6 AT nous i en negociam 20; hem posat i posarem 45 PTSC;
n’hi haurà 50 més de PROA, del programa PROA, per a tots
aquells nins que tenguin dificultats; tenim, evidentment,
professionals fisioterapeutes; tenim equips d’especialitat que no
existien en el seu moment, a la seva època, no sé com se’ls
tractava; tenim equips d’alteració del comportament, nou
professionals, el curs 20-21 varen atendre 295 alumnes.
L’equip d’avaluació i intervenció de les dificultats socials de la
comissió del trastorn neurodesenvolupament, tenim 10
professionals. Hi ha EADISOC per a nins d’espectre autista,
tenim deu professionals. Hem posat 1 PT més aquest curs 21-
22, el curs anterior n’eren 9, i vàrem atendre 238 demandes i
vàrem formació i assessorament a 41 claustres.

Tenim un equip per a la intervenció de l’alumnat amb
dificultat visual, 5 professionals de la Conselleria d’Educació
i 4 de l’ONCE, i el curs 20-21 vàrem atendre 170 alumnes.

L’equip de comunicació, llenguatge i aprenentatge ECLA
té 3 professionals i el curs 20-21 vàrem atendre 130 alumnes.
Després tenim les unitats volants de les UVAI que de qualque
manera han estat potenciades per aquesta Conselleria
d’Educació, tenim el tema de discapacitats sensorials, el curs
20-21 vàrem atendre 158 alumnes; discapacitat intel·lectual el
curs 20-21 vàrem atendre 91 alumnes i tenim, diguem, amb un
suport econòmic creixent tenim discapacitat motora que rep
suport de l’autonomia, el curs 20-21 vàrem atendre 110
alumnes; al trastorn de l’espectre autista s’ha fet una pujada del
contracte d’un 12% i durant el curs 20-21 vàrem atendre 370
alumnes. 

Tenim equips d’atenció primerenca d’alumnat de 0-3 que és
un element clau pel tema d’igualtat d’oportunitats. Tenim un
equip DEA d’Eivissa i Formentera que són 10 professionals, hi
ha de Menorca 13 professionals, hi ha de Palma 9
professionals, hi ha de Palma 11 professionals, Ponent-
Tramuntana 11 professionals, hi ha a Mallorca centre 6

professionals, hi ha a Llevant 7 professionals, hi ha a Raiguer
Nord 11 professionals, hi ha a Sud 8 professionals.

Per tant, donam subvencions a entitats amb ànim de grup
que treballen amb nins amb dificultats, per exemple ASPANOB
com una associació d’aquestes característiques. Tenim aules
hospitalàries, com vostè deu saber exactament. 

Per tant, enguany, a més, hi ha un canvi important i és que
després d’aquest any COVID els centres d’educació especial i
els centres ordinaris podran fer aquesta escolarització
combinada que es va rompre el curs passat per mor de la
pandèmia i també les aules UEECO dels centres seran aules
més obertes perquè els nins de les aules UEECO podran dur a
terme una part de la seva escolarització a les aules ordinàries.
El mateix passa amb les aules UEECO dels centres concertats
i, per tant, nosaltres hem fet un esforç i seguirem fent un esforç
perquè els nins amb dificultats puguin tenir el màxim suport en
tots els aspectes.

Les dades són les que són, Sra. Riera, mai no hi havia hagut
tant de personal d’atenció a la diversitat, mai. Mai no hi havia
hagut tants d’equips d’atenció a la diversitat. Mai les UVAI no
havien tengut tant de suport econòmic i institucional, mai, Sra.
Riera. 

Per tant, a mi em fa gràcia quan realment qüestiona tota
aquesta qüestió, Sra. Riera, ja sabem, i d’això en som
conscients, que arribar a tots els alumnes d’una forma -jo diria-
equitativa és molt complicat, jo en som conscients, perquè hi ha
situacions familiars que també ho dificulten. Nosaltres amb
aquesta política que duim enguany també posarem en marxa el
PAE, el programa de reforç educatiu, per a aquells nins
vulnerables. Va ser un programa d’èxit, un programa que
realment els centres del curs passat i després durant l’estiu s’ha
fet i nosaltres volem bàsicament intentar que tots els al·lots
tenguin el suport que sigui necessari.

Li he dit tot el personal que tenim, tots els equips, hem
millorat el personal, hem millorat els equips, li he donat dades
concretes de la feina que han fet amb el nombre d’infants.
Segurament tenim problemes per arribar a tothom, però estic
convençudíssim que la feina que s’ha fet és millorable, faltaria
més que no fos millorable, però la política de la Conselleria
d’Educació és una política a favor de l’equitat. Sap quina és la
comunitat autònoma que menys equitativa és? La Comunitat
Autònoma de Madrid i les Illes Balears és de les comunitats
autònomes més equitatives que hi ha i Madrid està darrere
d’Hongria, Hongria, ho dic simplement perquè tenguin clar que
una de les polítiques nostres no només és en quantitat, és a dir,
millorar el nombre de docents, el nombre de professionals, etc.,
no és només la qualitat, el nombre de resultats, que els
milloram, sinó el tema de l’equitat. Per a nosaltres quantitat,
qualitat i equitat són tres elements que conjuguen en una
millora real del sistema educatiu.

Les dades que li he donat segurament no la convenceran,
però són dades reals de la feina que s’ha fet a la Conselleria
d’Educació a través de la Direcció General de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa que fa una feina important de
servei d’atenció a la diversitat que pensam que hem de seguir
treballant, hem de seguir millorant, hem d’avaluar les coses que
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feim. Avui matí parlava amb la directora general i pens que, per
exemple, el tema de les aules UEECO s’ha de fer una avaluació
per veure el significat, l’eficàcia d’aquestes aules perquè hem
de fer tot el possibles per millorar-les.

Sra. Riera, aquesta és la feina, la preocupació real que té la
Conselleria d’Educació amb els nins amb totes les dificultats
possibles que té.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Bé, tot aquest esforç i aquesta feinada i aquestes
dades no tendrà idò cap inconvenient a garantir sí o no que cap
orientador, cap especialista, cap servei de suport hagi de fer
feines que no li pertoquen perquè no hi ha suficients tutors a les
classes?

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):

Sra. Riera, els professionals de l’educació són generalment
vocacionals i l’any passat va ser un curs excepcional, Sra.
Riera, i és veritat que en funció de la COVID professionals
d’atenció a la diversitat es varen encarregar de grups, com a
tutors. I li diré més, a alguns centres aquesta experiència ha
estat realment importantíssima i eficaç. Li ho puc assegurar,
Sra. Riera, jo sé que vostè segurament no sé si va als centres,
si té comunicació directa o només té una comunicació molt
sectària en molts de sentits, però li puc assegurar que hi ha
centres que l’experiència de l’any passat els va servir de forma
important. Pensi que hi havia aules que tenien 11 i 12 nins per
aula. Hi havia AT, perdona, PT o AL que varen fer de tutors i
el nivell de personalització educativa que varen fer del seu
procés d’ensenyança i aprenentatge va ser importantíssim i
l’han valorada i alguns centres faran aquest tipus d’organització
perquè poden, perquè pensam que allò que ha estat eficaç s’ha
de seguir fent.

Els centres nosaltres hi creim, nosaltres confiam en els
centres, confiam en la seva capacitat de prendre decisions, però
enguany no és obligatori que els especialistes o el personal
d’atenció a la diversitat puguin realment fer de tutors, no és una
obligació. 

Els orientadors sempre han fet d’orientadors, Sra. Riera,
sempre. Sí, Sra. Riera, sempre han fet d’orientadors. Sra. Riera,
escolti’m, no li diria lea mis labios perquè ara no els pot veure,
però li puc assegurar que realment els orientadors han fet
d’orientadors. És veritat que els PT i AL han fet de tutors, però
els orientadors han fet d’orientadors, Sra. Riera, cregui’m,
cregui’m perquè no li dic una mentida. Que qualque orientador
va fer qualque cosa a un moment determinat això ja no li puc
dir, però norma de la Conselleria d’Educació era que els
orientadors havien de fer d’orientadors i els PT i AL havien de

fer de tutors en el cas que fos necessari, perquè hi va haver PT
i AL que varen seguir fent de PT i AL, Sra. Riera. 

A mi m’agradaria que vostè quan fa l’anàlisi parlàs d’un
curs excepcional, no és un curs normal, Sra. Riera. M’agradaria
que fes una comparació amb les comunitats autònomes on
vostès governen, m’agradaria que realment ho analitzàs i veure
realment si varen fer això o varen coses distintes. Seria
interessant perquè a vegades aquest plantejament que té és tant
polític i ideològic que crec que a vegades no té en compte la
realitat d’unes dades, d’unes xifres, d’un nombre de personal
que jo crec que fan una feina eficaç. Què es millorable? Ho
sabem que és millorable.

Per tant, enguany els orientadors, com l’any passat, faran
d’orientadors. PT i AL d’entrada faran de PT i AL, però si els
centres volen poden tenir una organització totalment distinta.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Bé, Sr. Conseller, jo entenc que deu ser difícil
donar explicacions de per què hi ha hagut orientadors que han
fet de tutors, especialistes que han fet de tutors, personal de
suport que han fet de tutors. Tal vegada és vostè que té una
visió sectària, vostè no va cada dia a les escoles perquè hi ha
altres diputats d’aquí que hi anam cada dia a les escoles, li puc
dir que anam cada dia a les escoles, però vaja, realment no ens
ha contestat i si no ens ha contestat i s’ha escudat amb altres
comunitats no ens ha pogut garantir que enguany no hi haurà
tutors que no facin la seva feina o orientadors que no facin la
seva feina o especialistes que facin la seva feina. Vostès en lloc
de retallar, redistribuiran, com fan, la redistribució socialista,
no?, de l’escut social de l’educació.

Bé, de totes maneres vostè em titlla indirectament de
sectària, per no ser sectària parlarem també de la pública.
Aquestes setmanes hem tengut una situació vergonyosa en el
repartiment de les places de professorat de la pública. Sap vostè
que els sindicats han carregat contra vostè perquè 1.000
professors no s’han pogut incorporar fins ara ja per mor dels
problemes que ha donat el sistema informàtic -i això és la seva
gestió directa, no és de la concertada, és de la pública- per
errades, perquè el sistema informàtic s’ha sobrepassat i s’ha
bloquejat, no han pogut preparar l’arribada de l’alumnat ni
organitzar-se ni planificar les classes. 

Tot això perquè vostè té un sistema informàtic que té deu
any, el vàrem posar nosaltres, és veritat, però que en els darrers
quatre o cinc anys s’ha anat deteriorant i vostè ha tengut 1.000
milions d’euros a Educació i no ha invertit a millorar el sistema
informàtic per donar seguretat al seu professorat de poder
planificar les classes i tenir les seves places assegurades, ni ho
varen fer el juliol i veient els errors i les errades del juliol no ho
han fet ara de cara al setembre. 

Què ha fet vostè, idò, durant aquestes mesos? Què ha fet
vostè durant aquests cinc o sis anys en què s’ha anat deteriorant
el sistema informàtic? Ens pot donar explicacions sobre a què
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es deu aquest caos i qui n’és el responsable, si és de Secretaria
General la responsabilitat o és seva directament per no haver
donat les ordres d’invertir i millorar aquesta situació?

Gràcies.

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, senyora, encantat que em faci una pregunta
perquè sabia que me la faria, de vegades m’envien els seus tuits
i més o manco sé per on va, eh?, vull dir, és bastant previsible
vostè a l’hora de fer el plantejament d’aquestes preguntes.

Miri, un parell de qüestions. Sap quants de processos
telemàtics fa la Conselleria d’Educació en aquests moments?,
més de 200. Ha entrat vostè en el GESTIB darrerament?... No,
no, és que la quantitat de serveis i d’informació que gestiona
GESTIB no hi eren a la seva època ni de conya, és que no té
res a veure el GESTIB que nosaltres vàrem heretar i el
GESTIB d’ara, és que no té relació una cosa amb l’altra. Tots
els processos que hi ha en aquest moment es fan
telemàticament, es fan digitalment.

És evident que la COVID ha accelerat aquestes qüestions.
Ho torn repetir: més de 200 processos de forma digitalitzada.

Sabem que tenim problemes i a vegades quan hi ha molta
acumulació tenim algun problema d’algun servidor. Això és un
problema de govern, eh?, i jo assumesc totes les
responsabilitats, Sra. Riera, però ara li faré una anàlisi de les
coses que ha dit perquè les coses no..., vostè a vegades es fa
portaveu de sindicats, que em pareix molt bé, dels sindicats de
la pública, està en el seu dret a fer-ho, però li diré un parell de
coses.

Miri, la planificació del curs següent la començam a fer al
mes de febrer, març i en temes de professorat, en temes de
professorat deixant a part el tema de quota, miri, hi ha un parell
de processos: el tema de concurs de trasllat que es fa a partir de
març més o manco, les comissions de servei que s’han de donar
perquè els centres tenguin el seu professorat, i tot el que es fa
de les oposicions que al mes de juliol ja tenien assignats
aquests 820 professors que varen guanyar les oposicions, des
de la Direcció General de Personal Docent tots els funcionaris
a final de juliol estaven assignats als centres educatius, tots els
funcionaris tant els que havien aprovat les oposicions, tots els
que hi havia en comissió de serveis o els que havien fet concurs
de trasllat, tots.

A principis d’agost, la primera setmana d’agost, i és veritat
que vàrem tenir uns problemes dins els servidors de la
conselleria, que són els servidors del Govern, 3.888 interins
varen tenir la seva plaça, ho torn repetir: a finals de la primera
setmana d’agost 3.888 -i li dic la xifra exacta- varen ser
assignats a tots els centres públics de les Illes Balears, de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

Vostè hauria de saber que és a partir de setembre, de
principi de setembre que hi ha el procés de substitucions, i
aquest procés de substitucions va acabar ahir, per tant, abans de
començar les classes, i és veritat que varen tenir algun
problema, però en general es pot dir que tots els processos
temporals s’han fet d’acord amb l’aplicació feta. 

És veritat que hem de reforçar els sistemes en moments
determinats quan hi ha molta gent que s’apunta al sistema per
demanar una plaça, etc., però enguany aquest mes de setembre
hi ha hagut més de 900 demandes de substitucions i totes
aquestes 900 demandes són als centres educatius.

Les comunitats autònomes d’altres, deixant a part Múrcia
que enguany ha fet un sistema semblant al nostre, resulta que
les substitucions es comencen a fer després de començar les
classes. 

Aquí -torn repetir-, a finals de juliol tots els funcionaris
estaven adscrits als centres que havien sol·licitat o que hi
estaven. Els funcionaris interins a final de la primera setmana
d’agost ja estaven assignats als centres i a principi de la
setmana de setembre hem fet substitucions per mitja jornada,
per maternitat, per baixes, per distintes qüestions, més de 900,
i s’ha fet... ahir va acabar. Per tant, el professorat és en
disposició d’anar al centre i començar el curs de forma (...).

Mai no s’havia fet d’aquesta manera, ni quan vostès
governaven, Sra. Riera, per favor. Crec que és important veure
l’esforç que s’ha fet de planificació i sí, som conscients que el
tema dels servidors, el tema de la part informàtica, tota la part
de digitalització s’ha de reforçar. I vostè sap que nosaltres com
a Conselleria d’Educació no ho gestionam, això hi ha una
estructura de govern, però nosaltres col·laboram, ens
coordinam amb el Govern i tenim reunions específiques...

(Mal funcionament del so)

... d’acord amb els problemes que hi ha hagut com podem
millorar aquests sistemes, aquests processos digitals.

Ho torn repetir: no hi ha hagut una cosa vergonyosa, Sra.
Riera, tots els docents són al seu lloc, ... demà, el dia de la
inauguració del curs, que hi pot haver algun professor que no
hi sigui?, segurament és possible, però també quan hi ha
persones que es donen de baixa, tenint en compte el sistema
que tenim que ha de ser garantista, que s’ha de fer públic, etc.,
poden estar a vegades una setmana durant el curs perquè un
professor sigui substituït. Nosaltres l’any passat en funció de la
COVID vàrem fer aquest grup d’intervenció immediata per
entendre’ns que va ser realment en un dia ja hi eren. Això sí
que d’alguna manera demostrava que a nosaltres el que ens
interessava era que l’alumnat no estigués ni un dia sense un
professor.

Per tant, Sra. Riera, reconeixent que hi ha hagut alguna
errada, ho reconeixem perfectament, però tots els processos que
hi ha hagut de planificació s’han fet en temps i forma. 

Torn repetir, li ho repetesc perquè diuen que la repetició és
la base de l’aprenentatge: a final de juliol tots els professors
funcionaris eren als seus centres, a principis d’agost tots els
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interins, 3.888 interins eren al seu lloc i a partir de setembre és
el moment en què es demanen les substitucions.

Què ho haguéssim pogut avançar un dia?, segurament, però
hi ha hagut aquest problema informàtic i evidentment sabem
que hem de millorar aquests processos, però més de 200
processos telemàtics, més de 200, i el GESTIB que hi ha en
aquests moments m’agradaria que el veiés i veiés totes les
prestacions i informació que té el servei del GESTIB.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol continuar, Sra. Riera?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sí, Sr. March, coneixem perfectament el
GESTIB com a usuària, com a treballadora li he de dir... i deu
ser que tots els empleats públics interins han penjat... la culpa
deu ser seva, no?, que han penjat de cop i han entrat... hi hem
entrat tots, les mares..., hem entrat tots al sistema i li ho hem
bloquejat, la culpa no és seva. En tot cas inverteixi-hi de
manera que no tornin passar aquestes coses perquè no és
adequat que els empleats públics que esperen la seva plaça es
trobin amb aquesta situació a un parell d’hores de començar el
curs sense poder planificar ni tan sols la seva agenda com a
treballador.

Miri, si no hi ha pogut invertir, no ha tengut temps de
millorar el sistema informàtic digui’ns per què tampoc no ha
tengut temps... per què no ha tengut temps en aquests tres anys
que duim de pandèmia d’eliminar els barracons o les aules
modulars si vol que diguem aules modulars, 99 aules modulars,
la majoria el doble de tres mòduls quan antigament eren de dos
mòduls, amb la qual cosa no són 99 són un parell més d’espais
que continuen enguany als centres educatius.

Miri, l’associació de directors d’infantil i de primària diu
que no es poden mantenir ni rebaixar les ràtios precisament
perquè falten espais i en tot cas perillaria la presencialitat.

La presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears Sra.
Pepita Costa considera que la situació d’Eivissa és lamentable,
que la situació de Mallorca és endèmica, que no s’han fet obres,
que no hi ha un institut nou a Eivissa malgrat les seves
promeses de l’any 2017 i tot segueix igual encara que sí ha
tengut temps de posar, per exemple, o de preveure un nou camp
de futbol, que és prioritari.

A Menorca que tendran manco alumnes a totes les etapes
menys a FP que era una de les seves excuses per posar
barracons, que hi ha molts d’alumnes, fa deu anys que hi ha
més alumnes, però bé, és una de les causes, a Menorca no hi ha
més alumnes, en canvi segueixen a barracons, per exemple, a
Es Mercadal. 

 A Campos els nins continuen a barracons, a Mancor, a
Caimari, a Sa Pobla, a S’Arracó fa deu o quinze anys que tenen
els barracons. Vostè em dirà: “Vostès també han governat”, sí,
però és que vostès tenen 1.000 milions d’euros de pressupost

davant els 700 que teníem nosaltres per a educació i cultura, no
ho oblidi.

Què ha fet amb els doblers?, per què no ha complit el seu
pla d’infraestructures de l’any 2015?, perquè si el miràssim ara
no té res a veure amb la realitat. 

Ens pot donar alguna explicació d’aquestes aules modulars?

Gràcies.

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, per la seva intervenció sobre les
aules modulars. Una cosa prèvia: el Govern sí que ha invertit
en tot el tema d’infraestructures telemàtiques i informàtica, sí
que hi ha invertit, Sra. Riera, sí que hi ha invertit, això és una
inversió del Govern. Això és una inversió del Govern, s’hi ha
invertit, li he explicat quants de processos feim, és a dir, si no
s’hi hagués invertit és que no s’hagués aguantat res. Torn
repetir, Sra. Riera: la planificació es va fer en temps i forma i
el professorat ha estat als seus centres d’acord amb la
planificació i perquè es fes molt abans, Sra. Riera, és així. 

Per tant, m’agradaria que reconegués..., jo reconec que hi
ha hagut algunes errades evidentment, que aquest mes de
setembre el servidor que ha fallat ens ha restat un dia més, ho
reconec perfectament, però tot el professorat interí i funcionari
hi era a final d’agost i aquests de setembre són substitucions,
que són de mitja jornada, de persones que estan de baixa,
d’embarassades, distintes situacions que realment vostè coneix.

Les aules modulars o barracons, així com vostè vulgui,
evidentment el curs 2021-2022 hi ha 99 aules modulars de les
quals n’hi ha 11 -11- que són espais COVID. El curs passat
n’hi havia 119 de les quals 24 eren COVID i per illes Mallorca
en té 77, a Menorca n’hi havia 3, a Eivissa 17 i a Formentera 2.

A Menorca en aquest moment em pareix que hi ha 2 aules
modulars, a Menorca hi ha 2 aules modulars. 

A Balears..., ho dic per fer una valoració de tot això, jo li
contestaré totes les qüestions que vostè ha plantejat, no es
preocupi. A Balears hi ha 49 centres públics -49 centres públics
de 309 que n’hi ha- que tenen aules modulars, és a dir..., torn
repetir: 49 centres públics que tenen aules modulars, la qual
cosa suposa un 15% i també n’hi ha a centres concertats, molts
més, nosaltres no ho controlam perquè també n’hi ha a centres
concertats.

Més de la meitat dels centres que tenen aules modulars
només en tenen una, més de la meitat només en tenen una i a
vegades no es fa servir simplement per dur a terme el procés
d’ensenyança aprenentatge, també ho dic..., però vostè ho sap
també això, però bé, li ho record.
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Hi ha alguns casos, que realment vostè és veritat el que ha
dit, és a dir, tenim una sèrie de..., per exemple, al Joan Veny i
Clar de Campos tenim 7 modulars. Li vull recordar que el
projecte bàsic ha entrat a l’Ajuntament de Campos, ha entrat
(...), per tant, ara la pilota és a l’Ajuntament de Campos.

El CEIP Blai Bonet de Santanyí en té 5 i vostè sap que ja el
projecte està fet i ja és un procés del qual és responsable
l’Ajuntament de Santanyí, de tota aquesta qüestió; hi ha el Vora
Mar de Can Picafort on també el projecte bàsic ja ha entrat a
l’Ajuntament de Santa Margalida, ho dic perquè simplement...
malgrat totes les dificultats que va posar el Sr. Batlle de Santa
Margalida, una dificultat rere una altra; evidentment a Eivissa
hi ha l’Isidor Macabich que s’està ampliant on també llevarem
aules modulars, etc.

Per tant, el que li vull dir, i li ho dic perquè no m’agrada
enganar, és que efectivament aquesta legislatura no acabarem
amb les aules modulars, li puc assegurar que no acabarem amb
elles, però bé, vostè diu que amb els doblers què he fet. Sra.
Riera, hi ha doblers perquè hi ha una política fiscal, eh?, perquè
vostès parlen de despesa, d’inversió, etc., i el primer que
plantegen és..., ja, el Partit Popular d’aquí, les retallades dels
ingressos. M’agradaria saber com es pot fer la multiplicació de
los panes y los peces, és a dir, retallar inversions i seguir
mantenint els serveis públics de sanitat, educació, (...), mantenir
el professorat, les infraestructures, etc.

Miri, des de 2015 a ara s’han invertit més de 90 milions en
centres, més de 90 milions en infraestructures educatives. Hem
fet més de 1.500 actuacions a centres. Miri, les actuacions
tenen distints nivells: centres nous, ampliació de centres,
barreres arquitectòniques, fibrociment, tot el que fa referència
a reforma de banys i altres reformes que s’han fet. Per tant, són
1.500 actuacions que han arribat a més del 90% de centres
públics de les Illes Balears perquè no es tracta només dels
grans centres, de les ampliacions que sí, després li llegiré totes
les ampliacions que s’han fet com a mínim perquè tengui una
visió global d’aquesta qüestió.

Escolti, les petites..., per exemple els banys, que realment
són un element clau, a vegades estaven..., jo record que les
primeres vegades que anava als centres el primer que em
mostraven era els banys, de tot els colors i olors, li ho puc
assegurar, i això ha estat una inversió important que ha fet
l’IBISEC perquè és un element de salut importantíssim.

Per tant, dic, hem fet (...) i tenim projectes per arribar als
150 milions a finals de legislatura, tenim projectes, eh?, no
estam parlant de..., perquè nosaltres quan vàrem arribar, Sra.
Riera, no vàrem trobar projectes a l’IBISEC, vàrem trobar un
desert. Sí, senyora, vàrem trobar un desert, no hi havia
projectes, Sra. Riera, és així.

Per tant, li vull dir i li posaré de forma simple perquè no em
vull allargar, centres nous: Son Macià, Santa Maria, Ses Planes,
Alcúdia, Sant Ferran. Sant Ferran, eh?, al final s’ha inaugurat
Sant Ferran amb moltes dificultats. Jo record que el Sr. Bauzá
quan vostè era membre del seu govern va presentar un projecte
que no s’adaptava ni tan sols a les normes urbanístiques de
Formentera, Sra. Riera, una catàstrofe, una catàstrofe que al
final va tenir tota l’oposició de la comunitat educativa i política

de Formentera, ho dic perquè memòria n’han de tenir a
vegades, de moltes coses.

Ampliacions, hem fet grans ampliacions, grans ampliacions
que gairebé centres nous, Berenguer de Noia, Binissalem,
Ramis i Ramis, Pintor Torrent, Ses Cases Noves, Sa Torre,
Sant Carles, Puig de Sa Font, CEIP Ponent, Conservatori de
Mallorca, CEIP Punta de N’Amer, CEIP Guillem Ballester,
CEIP Ses Comes, el CEIP modular del CEIP de Can Cirera
Prim de Sa Pobla o l’ampliació de Portocristo, estam ampliant
Cap de Llevant, Nova Cabana, CEIP (....) un gimnàs, a Nova
Cabana un gimnàs, al CEIP de Ses Salines, gimnàs, al Port
d’Alcúdia ampliació de les aules, IES Sant Miquel (...) i
reforma de l’antic gimnàs, CEIP Joan Mas i Verd reconversió
de la casa del conserge i ara s’està plantejant un gimnàs, grans
obres que al llarg del curs estaran fetes, el CEIP Escola Nova
de Porreres amb una ampliació important, el CEIP Punta d’en
Valls d’Eivissa amb un gimnàs, obres en execució que acabaran
el 2022, el Simó Ballester de Manacor, l’IES Isidor Macabich
i també un altres tipus de servei que és (...) d’educació.

Per tant, d’alguna manera hi ha tota una política
d’infraestructures que estic d’acord... moltes vegades, aquí en
aquesta comunitat autònoma hem tengut un parell de
problemes: un, no vàrem trobar projectes; dos, a vegades ens ha
costat molt tenir solars perquè aquí hi ha corresponsabilitat de
tothom, ho he dit moltes vegades: nosaltres els centres no els
feim enlaire, els feim a solars que estiguin planificats i un dels
grans problemes que té la planificació urbanística a les Illes
Balears és que no s’ha pensat en els equipaments, s’ha pensat
en altres coses, però no en els equipaments. 

Per tant, nosaltres evidentment estam en aquesta qüestió i
el que volem és arribar a finals de legislatura amb tots els
projectes, el CEIP d’Es Mercadal, el Conservatori de Menorca,
el centre de Ciutadella, l’escola d’adults de Maó, de tot això els
projectes ja estan, és a dir, el projecte del conservatori i del
centre d’adults està fet, ara estan acabant el conveni per licitar-
ho de forma total..., a Ciutadella el projecte s’està realitzant i
el CEIP d’Es Mercadal l’hem de posar al seu context, abans de
fer un projecte necessitam tenir clar el solar, les seves
característiques i ha estat un procés molt llarg que gràcies
també a l’impuls de l’Ajuntament d’Es Mercadal s’ha fet i
nosaltres ja treballam en el projecte del centre de dia d’Es
Mercadal. 

Per tant..., i sabem que a Eivissa hem de fer un esforç
important, també ho tenim clar, però creim que si a finals de
legislatura hem fet una inversió de 150 milions el que vostè no
pot dir és: “què ha fet amb els doblers?” Hem fet obres, Sra.
Riera, i les obres també necessiten personal de l’IBISEC,
intentam incrementar... negociam incrementar el personal de
l’IBISEC. Per tant, doblers, personal tècnic, solars i projectes.
Aquesta és la base per intentar que les infraestructures
educatives es puguin realitzar.

Del tema de Caimari s’està fent el projecte ja, ja està en
procés, de Mancor de la Vall l’ampliació també, Sra. Riera, li
ho podria dissenyar tot, però el que m’agradaria és que
acceptàs aquesta realitat perquè pareix que li sap greu que
aquestes coses es facin. A vegades tenc la sensació del Partit
Popular que cuanto peor, mejor, aquest sentit negatiu.
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Torn repetir: els èxits que ha tengut aquest sistema educatiu
també és una feina de tots, de totes les administracions, des que
hi va haver les competències d’educació, també seva, Sra.
Riera, el que passa és que vostès s’entesten a veure tot allò
negatiu que hi ha dins educació i dins educació hi ha coses
positives, hi ha coses no tan positives i coses regulars i les
coses no es faran només amb l’administració, hi ha d’haver una
bona complicitat entre l’administració, la comunitat educativa,
els ajuntaments, els docents, els sindicats, la concertada, etc. 

Aquesta ha estat la nostra política amb totes les dificultats,
creant les màximes complexitats, que a vegades hem fallat? Sí,
Sra. Riera, qui fa s’equivoca, però a vegades qui no fa
s’equivoca més en molts de sentits. Per tant, nosaltres en temes
d’aules modulars som conscients... i li dic clarament que a
finals de legislatura no haurem acabat amb les aules modulars,
però hem acabat amb les més importants que són aquells
municipis, aquells centres que tenen més aules modulars a
causa de la nul·la inversió, el tema Campos, ho dic simplement
perquè és un tema paradigmàtic i el tema Campos és un tema
que a nosaltres ens ha ocupat i preocupat perquè a la passada
legislatura, i vostè ho sap perquè va ser un tema que vàrem
debatre molt en el Parlament, hi havia unes hipoteques, jo no
vaig analitzar políticament quines hipoteques, i si no hi hagués
aquestes hipoteques evidentment aquest centre ja estaria fet.

I li diré més, la col·laboració que tenc amb l’Ajuntament de
Campos, del Partit Popular, amb la Sra. Batlessa, li puc
assegurar que és una col·laboració institucional. Fins i tot vaig
firmar uns papers, del tema d’inundabilitat, que no em
corresponia però per sentit institucional vaig firmar, juntament
amb la batlessa de Campos. Li ho pot demanar, sense cap tipus
de problemes. 

Per tant, la política nostra, una de les polítiques, és el tema
d’infraestructures educatives. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Vol continuar, Sra. Riera? Sí? Té la
paraula. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies. Sr. Conseller, jo li desitj que la Sra. Armengol li
posi tot el personal de l’IBISEC que necessita, supòs que és
amb ella amb qui ha de negociar, i de veritat desitj que pugui
fer en aquests dos anys totes les obres que no ha fet en sis anys.

Però, per a aquest curs, ens vol dir quins doblers es gastarà
en lloguer de barracons en aquest curs 2021-2022, exactament?
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula.

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

Sra. Riera, li vull dir una cosa: la Sra. Armengol és una
ferma partidària de l’educació. I li puc assegurar que jo, com a

conseller d’Educació, sempre he tengut el seu suport. Sempre,
l’he tengut. Que a vegades a un li agradaria tenir més doblers
i més recursos?, sí, evidentment.

I el personal que està negociant és un personal que crec que
tendrem perquè ja està molt avançada la negociació, estam en
aquesta situació, per tant, la voluntat política de la Sra.
Armengol però de tot el Govern, del Govern plural que tenim
on hi ha Podem i MÉS Mallorca, li puc assegurar que està
d’acord amb aquesta línia política.

En aquest moment no li puc dir exactament què costen els
lloguers. No li puc dir. 

Cinc milions? 500.000 euros, em diu el director general, sí.
Em sap greu no tenir-ho dins la memòria. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí, gràcies. Sr. Conseller, un dels problemes més greus de
la pandèmia va ser la semipresencialitat, els problemes de
conciliació de les famílies, els nins que es varen despenjar del
sistema educatiu... Ens podria dir quan presentaran vostès el pla
de conciliació que han de fer entre Educació, Presidència,
Serveis Socials i si ha fet un estudi de com va perjudicar la
pandèmia o la semipresencialitat als nins, quan es varen
despenjar?

 Gràcies. 

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

Sí, tots sabem perfectament que el tema de la
semipresencialitat, tot, tot, és a dir, s’han fet estudis jo crec que
encara light, és a dir, jo crec que encara falta una visió global
d’això. Tenim una primera informació que va fer la FAPA,
tenim un informe que va fer, que diu que no eren problemes de
la semipresencialitat, que tots sabem que als problemes de la
semipresencialitat ja els teníem clars des del principi.

Quin era el primer problema? Que no teníem una
experiència ni a nivell de docents, ni a nivell (...) de famílies
per fer un tipus d’ensenyament que mai no s’havia fet. Perquè
això significa tenir unes competències, tenir uns hàbits i és
veritat que va costar molt, va ser un primer trimestre dur que
realment els estudiants es poguessin enganxar entre cometes a
aquest nou sistema híbrid i mixt entre presencial i no
presencial. I això va ser un aprenentatge que varen fer els
centres educatius.

Nosaltres sabem que evidentment els resultats no han estat
gaire..., no han estat negatius, també li puc assegurar. Jo, ara,
en aquest moment no tenc les dades sobre l’evolució del curs
2020-2021 des del punt de vista de secundària, que és allà on
hi va haver més d’allò, però els resultats no han estat negatius.
Sí que evidentment vàrem constatar i per això evidentment
d’aquí, enguany aquesta lluita per la presencialitat que no
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només tenim aquí, sinó a tota Espanya, que realment va tenir la
presencialitat..., a comunitats la varen poder fer perquè baixà
moltíssim la població escolar i alguns, que realment ho varen
haver de fer, com Catalunya per exemple, que la
semipresencialitat va ser l’única eina que varen tenir per arribar
a tots els docents. 

Per tant, evidentment, la semipresencialitat tenia un
problema, una, de competència metodològica, per part del
professorat; dos, manca de competència digital; tres, no hi
havia els hàbits per part de l’alumnat per dur a terme aquest
ensenyament; quatre, a vegades a les famílies els costava molt
la col·laboració, només aquelles famílies que tenien una
situació cultural important podien col·laborar, per tant és
evident que aquesta semipresencialitat va anar en contra
sobretot d’aquells al·lots més vulnerables, d’això en som
conscients. Per això l’esforç que feim enguany per intentar que
realment aquesta presencialitat sigui un element clau. 

Després ha parlat del tema de conciliació. Bé, el tema de
conciliació no és un problema de la Conselleria d’Educació. Ja
l’escola en si mateixa ja fa de conciliació. Per tant, no podem
penjar a l’escola més problemes de conciliació dels que tenim. 

Però li vull dir que la setmana que ve des del Govern es
presentarà el Pla de conciliació, que és integral, que té una
visió evidentment horitzontal, que hi ha distintes conselleries
i també hi ha la Conselleria d’Educació. Però la conciliació no
és una qüestió només de la Conselleria d’Educació. L’educació
ja ajuda a conciliar, però hi ha altres qüestions laborals, etc.,
que no poden respondre... No podem posar sobre l’escola,
sobre l’educació, tots els problemes de conciliació perquè ens
equivocam.

Els temes laborals, jo comprenc que el tema laboral no és
un problema de..., és un problema del Ministeri de Treball!,
nosaltres què vàrem fer? Vàrem fer una solució, el nostre
personal docent, que és veritat que era a cost zero, també és
evident que podien demanar un temps -jo què sé, per cura
d’infants o etc.- sense, és a dir, sense cobrar evidentment... Era
una qüestió..., però era l’única forma que nosaltres teníem
d’ajudar perquè no teníem recursos econòmics i aquest tema,
torn a repetir, supera el que és el tema purament de l’educació,
faltaria més. 

Però, la setmana que ve, si no hi ha cap problema, es
presentarà el Pla de conciliació. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Jo, la veritat, conseller, lament que vostè
es desvinculi d’aquesta manera dels problemes de conciliació.
És un problema que afecta tot el Govern, l’afecta a vostè com
a conseller d’educació, afecta també perquè vostè duu les
competències en matèria d’infantil, afecta serveis socials, afecta
Presidència i afecta la Sra. Armengol. Per tant no digui vostè
que no li correspon a vostè determinar aquest tema perquè és
un greu problema que a més es va trobar la gent davant el

confinament i que, amb tres anys, han tengut vostès temps per
posar qualque tipus de mesures que fer anuncis i plans..., la
setmana que ve tendrem un altre anunci, i els titulars i els
anuncis no ajuden res ni arreglen res, Sr. March. 

Miri, de totes maneres, per acabar i no esgotar la paciència
de ningú, jo sí voldria que em donàs el que li he dit: qualque
xifra educativa. Han fet vostès qualque estudi, d’aquests dos
anys, de com ha afectat?, com està l’abandonament escolar?,
com està el fracàs escolar?, com està el tema de les
competències lingüístiques?, de les competències bàsiques en
matemàtiques?, com ha afectat? Perquè de tant en tant surten
xifres en els mitjans de comunicació, que és la informació que
tenim més clara, més que de vostè, de com està Balears, i
precisament Balears per molt que vostè critiqui altres
comunitats estam quasi sempre a la cua de les xifres educatives.
I jo realment li ho dic perquè desig que millorin les xifres
educatives.

En quina situació ens trobam? Han fet qualque estudi, hi ha
qualque cosa, qualque proposta per millorar aquestes xifres?,
i com ens trobam en relació amb aquesta situació de protocols
que hem de viure, per saber els pares també en quina situació
es troben els nins? 

I moltes gràcies a tots per la seva paciència. Gràcies.

 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, per aquestes preguntes que vostè
m’ha fet durant aquest..., quin temps ha durat això? Molt de
temps, eh?

(Rialles de l'intervinent)

Però, bé, a veure, un parell de qüestions que jo li vull dir.
La conciliació ja sabem que és una responsabilitat col·lectiva.
Vostè sempre em demana “què ha fet vostè?”, idò miri, he fet
una cosa que vostè no va fer, que és escoletes de 0-3, miri per
on! Clar, Sra. Riera, és que...

Miri, ara li faré una anàlisi, perquè vostè a vegades nega la
realitat i no hi ha pitjor polític que el que nega la realitat en
aquest aspecte. Un parell de qüestions: de 2007 a 2011, a causa
d’un pla del Sr. Zapatero, les Illes Balears varen fer un pla, on
hi havia el Sr. Vicente Arnaiz que el va impulsar a través de
l’IEPI, jo li ho vull recordar, que va ser la primera gran oferta
per part d’una administració de començar a construir places
escolars, de 0-3. No hi havia hagut política al respecte, no hi
havia hagut política al respecte. 

Per tant... El 2011, aquesta situació es va rompre
absolutament. Tot el que s’havia començat de 2007 a 2011 va
quedar, com diuen en castellà, en agua de borrajas, no es va
fer res. Fins i tot li diré una cosa, ja sé que a vostè no li agrada
que li ho recordi, però vàrem haver de tornar 1.200.000 euros
de doblers que ja havien arribat de 0-3, que vostès no varen ser
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capaços de gastar. 1.200.000 euros, amb interessos!, perquè
vostè sap que quan no es gasta s’ha de tornar amb interessos. 

Què hem fet nosaltres ara? Des que vàrem començar, vàrem
agafar l’IEPI que estava, no per en terra, estava..., diguem que
no el coneixia ningú, i el vàrem començar a posar en valor. A
la legislatura passada, des de la direcció general del Sr. Jaume
Ribas vàrem començar a dur un procés de tornar a ressuscitar
l’IEPI que vostès varen matar, políticament parlant. I vàrem
començar un procés que era començar a ajudar, per una part, a
les escoletes públiques, vàrem arribar a donar una quantitat
específica per unitat, per unitat escolar. I vàrem començar a
crear la xarxa complementària, que és una xarxa de centres
privats que varen complementar, que varen col·laborar amb la
xarxa pública. Després hi havia les escoles privades que varen
començar... Això es va fer durant aquesta primera part de la
legislatura.

Ara, i gràcies al Govern d’Espanya -em sap greu dir-li-ho-,
tenim unes quantitats específiques per incrementar el nombre
de places escolars de 0-3. Tenim planificat, i ara ja tenim les
demandes dels ajuntaments, que són el que construiran, però
donarem 9.000 euros per plaça. 9.000 euros per plaça, Sra.
Riera, això sí que és política de conciliació i no les seves
declaracions buides i que no tenen cap sentit, 9.000 euros per...
un ajuntament que tengui 60 places, multipliqui 9.000 per 60 i
li donarà un resultat important. Això què vol dir? Que
bàsicament el finançament es farà des de la convocatòria que
ha fet el Govern de les Illes Balears i a través dels doblers que
ens donen des del Ministeri d’Educació.

Política de 0-3 que juntament també amb la política de 0-3
li vull recordar que la LOMLOE institucionalitza l’etapa de 0-3
que no ho va fer la LOMCE, ho dic per..., per..., Sra. Riera, és
així, Sra. Riera, és així de qualque manera. Per tant, és evident
que la LOMCE, i ara el projecte de llei d’educació,
institucionalitza educativament l’etapa de 0-3.

No només això, nosaltres hem reforçat tots els EAP, ho he
dit abans, tots els EAP, que són els equips d’atenció primerenca
important, que hi ha un nombre important de personal d’aquests
tipus. Hem començat a fer juntament amb ells, i això és
important, la xarxa complementària rep dels centres més de
3.000 euros per unitat i als centres públics tenim 5.000 euros
per unitat. Això és conciliació, Sra. Riera, això és conciliació.

Per tant, ara la política que tenim en aquests moments és
que els ajuntaments fins a l’any 24 tenen temps per crear unes
1.400 places, 1.400 places de 0-3, Sra. Riera, i li diré més, miri,
miri com són les coses, aquests doblers que són per a creació
de places públiques, però nosaltres també utilitzam recursos de
la Conselleria d’Educació per ajudar a les escoles, diguem-ne
entre cometes, de la xarxa complementària; recursos pocs
perquè nosaltres volem també ajudar a les escoletes de xarxa
complementària perquè en definitiva han de tenir aquest suport.
Reben també ajudes en temes de menjadors i altres
bonificacions en funció de situació de vulnerabilitat. 

Dic això perquè això és conciliació, Sra. Riera. Jo no faig
paraules, és conciliació. De l’etapa seva de 0-3 res de res, al
contrari, borrón y cuenta nueva. El que varen fer vostès,
segurament no tenien doblers, etc., però fins i tot varen donar

1.200.000 euros al Ministeri d’Educació. Per tant, la realitat és
la realitat. Per tant, nosaltres evidentment des del punt de vista
de l’etapa de conciliació aquest és el nostre treball de
conciliació, Sra. Riera, aquest és el nostre treball de
conciliació. 

El Govern, evidentment, i la Sra. Armengol, que a vostè
tant li agrada esmentar, sempre a qualsevol intervenció parla de
la Sra. Armengol, evidentment, supòs..., jo no parlaré de la Sra.
Prohens evidentment perquè no cal fer-ho, però en fi, cadascú
és lliure de dir el que vulgui, però la Sra. Armengol, senyora,
i tot el Govern està a favor de la política de 0-3 evidentment.
Torn a repetir, la setmana que ve es presentarà, si no hi ha cap
problema, el Pla de conciliació. 

Vostè demana els resultats. Miri, li he dit abans, des que
governam tots els indicadors milloren, Sra. Riera, indicadors
qualitatius, eh?, indicadors qualitatius; els quantitatius també,
posam més docents, més infraestructures, hem baixat ràtios,
etc., i l’equitat també millora. 

Miri, hi ha una dada, perquè jo a vegades hi ha
intervencions que fan algunes persones, diputats, etc., que em
fa la sensació que no han llegit els informes ni la realitat. Vostè
si vol pot entrar a la pàgina web de l’IAQSE i hi trobarà totes
les dades que hem penjat, totes les dades que hem penjat
perquè tots els informes que hem fet els penjam, Sra. Riera, hi
ha transparència absoluta. Si no fos perquè no tenc temps li
contaria l’anècdota del que vaig haver de patir per tenir dades
de l’IAQSE quan feia l’anuari d’Educació que encara no han
arribat, però bé, és igual, això és un altre tema. Per tant, les
dades estan penjades a l’IAQSE, a la pàgina web, i són dades
realment fetes des d’un punt de vista professional, no hi ha cap
tipus de plantejament polític al respecte. 

Hi ha un parell de qüestions importants, l’abandonament
escolar. És veritat que l’abandonament escolar té variables que
no són purament educatives, però hi ha una variable important
que és la formació professional. Aquest darrer any hem
incrementat 3.000 alumnes de formació professional. El
Consell de Ministres va aprovar dimarts una nova llei d’FP que
esper que sigui una llei aprovada perquè és una llei per a
tothom que té un gran consens, fins i tot polític, empresarial i
sindical, i és una llei necessària per canviar el model productiu
també de les Illes Balears i fer-lo amb gent més qualificada.
Però bé, torn a repetir, hi ha un mercat de treball que també és
important.

Nosaltres quan vàrem començar de qualque manera vostès
el 2014 tenien un abandonament escolar del 32%, nosaltres
actualment un 21% d’abandonament escolar prematur. Estam
satisfets d’aquesta xifra?, no. Tenim camí a fer?, sí. I quina és
la línia?, bàsicament la formació professional. Aquesta és la
línia, Sra. Riera, i la formació professional és un impuls de
l’administració estatal i autonòmica, però també ha de ser un
impuls dels sindicats, del món empresarial i de les famílies i de
la societat, aquesta és la clau. Quan es parla de canvi de model
productiu a les Illes Balears un element clau d’aquest canvi de
model és millorar la qualificació del personal, aquesta és la
clau. Per tant, Sra. Riera, és una xifra que realment esperam
que baixi en funció de l’impuls que fa la formació professional.
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Llegeixi les proves PISA, no són nostres les proves PISA,
vostè sap que són una avaluació externa, per tant, nosaltres no
en deim res, no en feim res, no manipulam, no d’això. Ho dic
perquè a més que s’ha millorat la promoció i la titulació, que
això és una realitat a les Illes Balears, no som els darrers de la
cua, Sra. Riera. A mi m’agradaria que començàs a deixa
aquesta cantarella, pareix que li agrada dir que som els darrers
de la cua. Jo he sentit diputats al Parlament que parlen sempre
que som els primers en fracàs, que si..., escolta, estam
millorant. El tema PISA, torn a repetir que és una cosa
important, en matemàtiques i en lectura ens trobam per sobre
de la mitjana espanyola i en ciències ens trobam a la mitjana i
ens trobàvem per sota, dels darrers, Sra. Riera. 

Jo comprenc que reconèixer això també és reconèixer la
seva feina, Sra. Riera. A mi m’agradaria que fossin conscients
que és una feina que ha de tenir continuïtat, i aquesta és la clau.
Li podria dir més dades, en temes de promoció i titulació
milloram, en competències en català, en castellà i en anglès
milloram. Que necessitam encara millorar-les? Estic convençut,
però milloram, Sra. Riera.

El tema de la promoció i el tema de no-repetició, que és una
qüestió jo diria bàsica, Espanya és el país que més repeteix
d’Europa, i la repetició no serveix, Sra. Riera, ni serveix, és un
cost econòmic excessiu i pedagògicament i psicològicament no
serveix. Per tant, també això implica canviar el currículum, i
ara jo crec que el Ministeri d’Educació en el procés de millora
del decret de currículum de l’avaluació crec que estam en la
línia correcta de fer uns currículums que no siguin memorístics.
Jo he estic a favor de la memòria, evidentment, és a dir, no
estic en contra de la memòria, estic en contra del procés
memorístic, és com s’han de comprendre, però la memòria s’ha
de treballar, faltaria més que no es treballàs. És que a vegades
es fa una polarització, no, jo no, jo no estic en aquesta
polarització. A vegades, aquest estiu, has de veure la
polarització que fan alguns partits com el seu en el tema
d’igualtat de gènere i matemàtiques, que m’ha semblat
evidentment un tema que no vull entrar-hi en aquests moments,
però em du a una banalització increïble.

Per tant, sí que ha millorat, torn a repetir, hem millorat en
quantitat, en qualitat i en equitat i encara tenim un espai molt
a recórrer, i torn a repetir, li estenc la mà perquè en educació
tot és possible, hem de tenir un màxim consens. Aquesta és la
realitat i pens que en moltes coses o en determinades coses ens
podrem posar d’acord quasi tots, estic convençut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol continuar, Sra. Riera, o ha
acabat el torn? Pot continuar, té la paraula.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Bé, nosaltres fa quasi dues hores, però
nosaltres ha de pensar que només tenim quinze minuts i em sap
greu. Jo únicament per contestar-li m’agradaria, Sr. Conseller,
que tengués una mica d’humilitat, ni vostè ho fa tot bé ni els
altres tot malament.

El Partit Popular va posar obligatòria de 3 a 6 anys i a més
per això és gratuït, no ho fan tot vostès, a la segona etapa
d’educació infantil. Li he de dir que el que ha fet la LOMLOE
amb 0-3 anys és un brindis al sol realment perquè no hi ha..., sí,
no hi ha cap període, no hi ha cap obligació, no hi ha cap
període temporal d’establir res. Vostès, per exemple, tenen
abandonats 100 centres d’educació infantil, centres privats
autoritzats perquè no estan dins una xarxa amb uns requisits
seus o vostès, per exemple, s’han llevat la responsabilitat de
regular els centres assistencials i l’han passada als consells
perquè no han volgut establir unes línies generals per llevar-se
un marró de sobre. És així, ni vostè ho fa tot bé ni els altres ho
fan tot malament. 

Jo únicament vull acabar desitjant-li molta sort perquè la
sort de vostè també serà la sort de totes les escoles i de totes les
famílies i els nins i demanaria això, que tengui un poc més
d’humilitat, que tengui implicació i que sigui un poc més
concret perquè nosaltres venim aquí a fer preguntes, a demanar
una sèrie d’informacions perquè és la nostra feina, i vostè ens
dóna molts de titulars, ens dóna moltes paraules, però de
concreció ens en dóna molt poca i això no ajuda, pens jo, ni a
la comunitat educativa ni a la feina que feim els diputats.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Riera, moltes gràcies, evidentment, per haver-me
aconsellat humilitat, és a dir, l’ase va dir a (...) orellut, però bé,
això és un altre debat que podríem tenir. 

Miri, temes de centres d’educació infantil privats, el tema
de l’educació infantil en aquest moment per mor de la
pandèmia és un problema de tota Espanya, fins i tot d’Europa,
Sra. Riera.  Nosaltres tenim els recursos que tenim i ens
dedicam als centres de les escoletes i als centres de la xarxa
complementària i tots els centres privats si volen poden entrar
a la xarxa complementària. És com els centres concertats, Sra.
Riera, els centres concertats que, per cert, la concertació ve del
Sr. Maravall, amb la LODE de l’any 85, que va tenir
manifestacions en contra dels bisbes, dels senyors d’AP, etc.,
i ara vostès són els defensors de la concertada. La concertada...,
no la varen crear vostès, ni molt manco. 

Per tant, els centres d’educació infantil és un tema que va
molt més enllà evidentment d’una situació. La pandèmia ha
afectat moltíssim els centres d’educació infantil públics i
concertats i privats i que col·laboren amb la pública, etc. 

Miri, centres assistencials, Sra. Riera, ara m’ho ha posat
fantàstic. La Sra. Fina Santiago, a la legislatura passada, tenia
un esborrany de decret per regular les guarderies i els centres
assistencials, se’n recorda? I tot el parlament, fins i tot vostès,
i vostès hi eren..., clar, Sra. Riera!, varen dir que això fos
competència dels consells insulars!, és que jo...
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(Se sent de fons la Sra. Riera i Martos de manera
inintel·ligible)

No, perdoni. Ella no només ho sabia fer, sinó que tenia un
esborrany de decret. Sí, Sra. Riera. Sí, Sra.... I li diré una cosa,
a mi em va semblar un error que això es passàs als consells
insulars, evidentment. Però vostès varen ser, i li puc recordar
qui és que va parlar molt d’aquest tema però no ho faré perquè
m’estim més no parlar d’altres diputats, però a això, la Sra.
Fina Santiago pot tenir moltes coses, però d’això en sap, Sra.
Riera, i tenia perfectament articulat aquest esborrany. Sí, Sra.
Riera, ha de reconèixer que la Sra. Fina Santiago, que a vostè
li pot agradar o no, però en temes de serveis socials i de
benestar social, és una gran experta, a més de ser una bona
política és una bona professional de serveis socials, i ella va
tenir la iniciativa de dur a terme aquest tipus de coses que, per
raons polítiques es va passar als consells insulars. 

I, en aquests moments, el Consell de Menorca ja el té fet; el
Consell de Mallorca, l’està fent; al Consell d’Eivissa, ni está ni
se le espera; i de Formentera, que crec que no és ni necessari
perquè ja amb l’escoleta que s’ha inaugurat, del Consell
Insular, que s’ha fet conjuntament amb la Conselleria
d’Educació, evidentment estam en una situació que no cal
aquesta regulació dels centres assistencials. 

Torn repetir, no pot dir que no haguem fet res, això va ser
una decisió de tot el Parlament de les Illes Balears, Sra. Riera,
de tot el Parlament, de tots els grups parlamentaris, fins i tot del
seu. 

Jo l’únic que li deman són dues coses. Jo som una persona
apassionada quan parl, som conscient que jo no he fet tot bé, si
no fos perquè no m’agrada fer striptease públic, sobretot davant
vostè, però en privat sí que faig striptease sobre les coses que
hauríem de millorar, en som conscient. Quan un ha de defensar
el que és seu, també ho ha de defensar, no perquè sigui el
millor sinó perquè és el que nosaltres hem fet i som conscients
de les coses que encara falten per fer.

I torn repetir, jo l’únic que li deman és la seva col·laboració
com a partit institucional, partit de govern. Crec que seria bo
que deixassin la política de l’estridència, del renou, que
deixassin de mirar cap a la seva dreta i tenguessin més clar que
la política de pactes és el bo, fins i tot per al Partit Popular,
n’estic convençut. Però bé, cadascú..., que cada palo aguante
su vela, no?

Moltes gràcies, Sra. Riera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Passarem al següent grup
parlamentari. Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias, presidente. Bueno, nosotras también vamos a
comenzar sumándonos al agradecimiento a la comunidad
educativa de la Sra. Riera, pero también nos vamos a sumar a
otra cuestión distinta y es el apoyo que le damos desde Unidas

Podemos al conseller en este inicio de curso que se prevé
menos imprevisible que el año pasado, pero nunca se sabe.

El caso es que la gestión de la pandemia nosotras
consideramos que ha sido muy positiva. Las escuelas en todo
momento han sido espacios seguros, nos tenemos que quedar
con esa cuestión, a pesar de que el escenario de
imprevisibilidad ha sido muy bestia, la anticipación de la
conselleria ha sido clave para proteger a todo el alumnado y a
la comunidad educativa y siempre se ha dado una solución
rápida y efectiva a los problemas sobrevenidos, que no han sido
pocos. 

Se lo digo de primera mano, no solo en las reuniones con la
comunidad educativa que mantenemos nuestro grupo
parlamentario habitualmente durante todo el año sino también,
mi hermana, es profesora y no es menos batallona que yo, y la
verdad le digo de primera mano que el profesorado está en
general -en general- bastante contento con la gestión de la
pandemia. 

En este gobierno, Sr. Conseller, yo creo que ha quedado
más que claro que se ha cuidado a la comunidad educativa, al
profesorado más que nunca. Tampoco era muy difícil cuidar al
profesorado más que nunca, porque veníamos de una época
bastante oscura. Pero sí que se ha demostrado que cuidar a la
comunidad educativa era una cuestión, como veníamos
diciendo muchos años atrás, como casi todo, de voluntad
política. 

El profesorado sí que ha notado un cambio a mejor, esto es
interesante. Lo ratifico porque, lo comento, en todas las
reuniones que he tenido con la comunidad educativa la opinión
hacia usted, hacia su conselleria, ha sido relativamente buena,
de avance, de mejora progresiva pero, de mejora, en definitiva
y eso, en los tiempos que nos ha tocado gobernar es un hecho
casi, casi heroico. 

Sin embargo, justamente hoy salía una noticia y es de
justicia hacer referencia a ella, en Comisiones Obreras, donde
el sentir del profesorado..., hay una queja bastante común,
parece ser, la carga lectiva. Ante eso no sé si el Govern tiene un
plan a corto, a largo plazo, para rebajar esa carga lectiva, para
estabilizar las plantillas, por ejemplo también, qué medidas se
van a tomar en lo que queda de legislatura, aunque sabemos
que se están tomando y se han tomado medidas de
consolidación de plazas y demás, queremos saber cuál es la
previsión de convocatoria de plazas en los próximos años y si
se van a crear nuevas plazas de profesorado. 

Hay un dato importante que tampoco puedo dejar
desapercibido, usted se ha referido a ello en una amplia
explicación, es cierto que requiere también y que se podría
debatir sobre este tema pero hay un dato favorable en Baleares:
tenemos la media estatal más baja en ratios, hasta ahí bien.
Desde aquí sabemos, además, todos los esfuerzos que se están
haciendo desde el Govern por bajar las ratios y sabemos que se
ha avanzado, tampoco era muy complicado avanzar desde los
datos que nos dejó el Partido Popular pero, sin embargo, lo
estamos haciendo. Es un compromiso, además, que tuvimos en
los Acuerdos de Bellver, Sr. Conseller. 
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Estamos al tanto de que depende además mucho, esta
bajada de ratios, de la ejecución de nuevas obras y de la
ampliación de centros que están programados. Este curso,
además, se inauguran nuevas escuelas y nuevas ampliaciones.
En Ibiza, concretamente, se amplía el instituto, donde por cierto
estudié yo, el Isidor Macabich y también se hace realidad la
petición de hacía muchísimos años ya en el colegio de San
Carlos en Santa Eulàlia y que, además, se solicitó a través de
una enmienda en los presupuestos. 

Sin embargo, queda muchísimo por hacer, eso está claro,
más cuando somos la comunidad autónoma que más crece en
escolarización. Por eso, el plan de infraestructuras debe
agilizarse, tiene que ir completándose cuanto antes, ¿usted cree
que van a poder ejecutarse todas las obras que están planteadas
y que quedan por hacerse, durante esta legislatura? Sabemos
que es su intención pero ¿podrán hacerse? ¿Cuándo cree que
podremos llegar a tener las ratios que recomienda la UNESCO
y que están previstas en los Acuerdos de Bellver?

No sé..., ¿qué respuesta podría darle usted a los colectivos
educativos de profesorado que reclaman -y nosotras también-
que las ratios de prepandemia se mantengan?

Respecto a la política de becas, son 7 millones de euros que
aporta el Govern, es importante porque este es el mensaje que
tenemos que dar desde la administración. Se tiene que seguir
protegiendo, equilibrando las desigualdades, para eso está la
administración, para equilibrar las desigualdades brindando las
mismas oportunidades a todos los alumnos y a todas las
alumnas.

Lo mismo ocurre con nuestro compromiso por la gratuidad
del material escolar en cumplimiento de los Acuerdos de
Bellver, y ahora le pregunto ¿se van a poner en marcha
políticas activas?, ¿en qué sentido, de manera que desde la
conselleria pueda dejarse abierta esa puerta progresiva a la
gratuidad del material escolar?  

Nos preocupa también y ahora en los tiempos que corren de
violencia y de odio, el tema de la coeducación, le pregunto
¿qué papel va a ocupar en la transversalidad de la educación la
educación en igualdad y, fundamentalmente, también la
educación en el respeto por la comunidad LGTBI?

Es importante que, ahora que se aproxima, en este nuevo
curso escolar también se aprobará la ley de educación balear,
que se llegue a un consenso en este sentido, ¿será complicado?
Hay partidos que no están a favor de apoyar el feminismo,
dicho como tal, y tampoco muy por la labor por el respeto
íntegro y sin ningún pero a la comunidad LGTBI, pero para
nosotras es una línea roja que esté, además, por ley; por ello
presentamos, además, en su momento enmiendas en este
sentido y apoyaremos ese proyecto siempre en lo que al
respecto a ese concepto en la educación respecta, sin ningún
pero.

Por último, respecto a las actividades extraescolares
gratuitas, me gustaría preguntarle si se está colaborando, si los
ayuntamientos se muestran partícipes de impulsar la apertura de
los centros escolares por la tarde para actividades
extraescolares, si esto también va a volver a la normalidad y

cómo se va a ayudar o cómo se está ayudando en este próximo
curso a las familias en la financiación de las actividades
extraescolares y las clases de refuerzo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Santiago, per la seva intervenció. És
evident que el curs passat..., és a dir, i ho he dit abans, és un
èxit de tots i per tant crec que és un acte d’agraïment, un acte
de justícia fer un reconeixement important a tota la comunitat
educativa i crec que aquest temps, el fet del que s’ha fet, crec
ha revaloritzat el paper de l’escola com a un element clau de
socialització en tots els aspectes.

Evidentment, la qüestió és com podem mantenir la seguretat
que vàrem mantenir en el curs passat dins una situació que té
elements semblants, evidentment, la COVID és aquí amb una
variant més complexa, que tenim uns protocols semblants,
excepte el tema de la vacunació que és un tema fonamental, és
evident que si no hi hagués hagut la vacunació les
característiques del curs serien molt semblants a les de l’any
passat, això crec que s’ha de tenir en compte, però la vacunació
ha estat un element clau.

Per tant, crec que com vostè diu tenir cura de la comunitat
educativa..., crec que de la comunitat educativa es té cura de
moltes maneres, però una forma és no fer activitats agressives
contra ella, tenir reunions amb tots els representants dels
docents, intentar arribar a debat de diàleg en tots els aspectes.

Vostè ha parlat d’un tema que és el tema de la càrrega
lectiva. El tema de la càrrega lectiva és un tema que ja li dic
que aquesta legislatura serà gairebé impossible abordar aquesta
qüestió de la disminució de la càrrega educativa. Nosaltres
vàrem passar de 20 a 19 hores a secundària i és evident que és
un tema que el tenim en cartera i passar de 25 a 23 hores també
és una de les demandes que hi ha, però això significaria posar
més de 1.000 professors dins el sistema educatiu.

Crec que és evident que es tracta d’una xifra que és molt
complicada en aquests moments, en aquesta situació. És
evident que així i tot crec que hi ha d’haver un debat i una
reflexió sobre el que vol dir càrrega, activitat lectiva del
professorat, crec que és un tema del qual s’hauria de parlar
clarament. Per tant, crec que és un tema que en aquests
moments econòmicament no crec que estiguem ni vostès, ni
nosaltres, ni el Govern, ni qualsevol partit en disposició de
plantejar aquesta promesa al món docent. Crec que és
impossible i, per tant, crec que en aquest sentit hem de ser molt
realistes a l’hora de plantejar aquest tipus de coses.

Una pregunta important, el tema de l’estabilització de
plantilles. Nosaltres des de l’any 2017..., pensi vostè que de
2011 a 2017 no es va fer cap tipus d’oposició, és a dir, pensi
una cosa important: com més interins hi hagi, més possibilitat
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hi ha d’acomiadaments, cosa que va passar de 2011 a 2015, es
varen fer molts d’acomiadaments, el nombre del professorat va
baixar i bàsicament es va acomiadar els interins, això és
evident, estam parlant de més de 800. I no es varen guardar
places de la taxa de reposició, no es va donar cap plaça, eh? Per
tant, nosaltres l’any 2017, si no m’equivoc, vàrem fer les
primeres oposicions que eren unes 200 i busques de places de
les taxes de reposició, és a dir, de la gent que es jubilava. A
partir d’aquests moments hem començat... em pareix que són
unes 2.300 places, em pareix, més o manco, estic parlant de
memòria, de places d’oposicions.

Quin és ara...? Vostè sap que en aquests moments en el
Congrés de Diputats hi ha un debat sobre un decret llei sobre
el tema d’interins a causa de les sentències europees, etc. Quina
és la nostra feina? Nosaltres ara hem de fer una feina com a
Conselleria d’Educació de definir aquelles places estructurals,
aquelles places que formen part del sistema educatiu de les Illes
Balears i saber quantes places estructurals tenim. La nostra idea
és consensuar-ho amb els sindicats, fer un acord amb els
sindicats d’estabilització del sistema educatiu, de les plantilles
i, per tant, això estabilitza les persones, però estabilitza els
centres educatius.

Quina és la idea que manejam? Nosaltres manejam que més
o manco, tenint en compte que segons les xifres que ens diuen,
hem de tenir entre un 8% màxim d’interinitat. Jo és una xifra
que pos una mica entre parèntesis perquè educació no és el
mateix que la part de funció pública. Crec que les coses han de
tenir... no diré un tractament distint, sinó matisos a l’hora de
plantejar aquesta qüestió. 

Torn repetir: el decret llei que es discuteix com a projecte
de llei dirà exactament com es fa; i després hi ha un altre debat
que d’alguna manera és un debat que s’insinua dins aquest
decret llei, però jo l’entenc sobretot per a la funció pública que
és la forma d’accés a la funció pública docent. Jo crec que el
debat sobre la funció pública docent ha de canviar. És evident
que el curs vinent es mantindrà el mateix, no hi ha temps
suficient. La LOMLOE possibilita que hi ha d’haver un canvi
respecte de l’accés a la pública docent. Jo crec que ha de ser un
plantejament més pedagògic i més competencial evidentment,
però això dependrà de l’acord que hi hagi en aquest decret llei
i de la feina que faci el Ministeri d’Educació.

Torn repetir, nosaltres pensam que de 2022... nosaltres
l’any que ve pensam que podem treure més de 1.500 places
d’oposicions, més de 1.500 places d’oposicions i fins a l’any
2024, que és el temps que tenim podem arribar a treure més de
gairebé 4.000 places. Estic parlant de xifres absolutes. Hem
d’arribar a l’acord amb els sindicats evidentment, hem de tenir
clar el que diu el decret llei, que no sabem exactament com
acabarà perquè hi ha hagut molta polèmica i debat polític en
aquesta qüestió. Jo crec que la forma d’accés és un tema
important, jo particularment no sé què dirà, però crec que s’ha
de fer d’acord amb el que diu la Constitució Espanyola, per
mèrit, capacitat, etc., crec que això és l’element clau, el que
passa és que s’ha de concretar exactament què volen dir aquest
tipus de coses.

Per tant, nosaltres estam en aquesta línia, enguany hem
donat 1.820 places, curiosament on s’han donat manco places

perquè els tribunals no ho han aprovat és a Eivissa i
Formentera, on hi ha més necessitat d’estabilitzar perquè és el
lloc que hi ha més inestabilitat de (...) de professorat i ve molta
gent, molt de professorat de València i tanta sort que ve de
València perquè de mallorquins i menorquins n’hi volen anar
pocs, a Eivissa i a Formentera. Per tant, és un tema que ens
preocupa, que hi hagi a vegades més d’un 50% de places que
queden buides quan són persones que només fan classes
d’interins, després seran interins en aquest... 

Per tant, no m’hi vull posar, perquè els tribunals són
sobirans a l’hora de prendre les seves decisions, però a vegades
he de reconèixer que hi ha resultats que em sorprenen, per dir-
ho suaument, no?, però bé...

Aquesta és la política que nosaltres... és una de les línies
polítiques que farem fins a finals de legislatura, arribar a
l’estabilitat del personal docent interí, que les Illes Balears
varen començar amb un (...) per cent, ara crec que està entre un
27% i un 28%. Pensi vostè a més una variable nova, no només
hi ha el tema de les places estructurals, sinó també la quantitat
de gent que es jubila cada any, en aquests moments es jubilen
unes 300 o 200 persones cada any a partir dels 60 anys, per
què?, perquè hi ha una jubilació que és positiva per entendre’ns
clarament i aquestes places d’aquestes 300 s’hauran d’afegir a
les places estructurals perquè són places estructurals
evidentment.

Per tant, aquesta és una política clara, si volem tenir un
sistema educatiu que funcioni cal l’estabilitat, cal la continuïtat,
cal que no hi hagi molts de canvis al professorat, en la llei
d’educació, projecte de llei anam una mica a conformar equips
docents importants i aquesta és la política que plantejam i que
plantejarem a partir d’octubre a les meses, als sindicats, però
també necessitam tota la informació d’aquest decret llei que en
definitiva ens condicionarà.

Infraestructures, home, ho crec que s’ha fet un esforç, és a
dir, jo a vegades quan diuen “és que vostè no diu res en
concret”, jo he parlat molt en concret, he dit coses concretes. 

Nosaltres pensam i hem de fer un esforç definitiu per fer
aquelles coses que tal vegada encara no estan començades però
les hem de deixar totalment començades i plantejades perquè
es puguin realitzar. No sé si m’explic, és a dir, no diré atado y
bien atado perquè és una frase lamentable, perquè no hi ha res
atado y bien atado, algunes coses sí, hi ha coses del Poder
Judicial que estan muy atados y bien atados evidentment, no?,
però en qualsevol cas sí que realment la nostra idea és tot el
que tenim planificat dur-ho i deixar gairebé embastades, per
dir-ho d’alguna manera, aquelles coses que segurament no
tendrem temps d’acabar durant aquesta legislatura.

Ajuts de menjador, quan vàrem començar a la darrera
convocatòria que va fer el govern del Sr. Bauzá hi havia
800.000 euros, només arribava a les famílies de l’escola
pública, ara són 7 milions i arriba a l’escola pública, famílies de
l’escola pública, de la concertada i de 0-3.

Per tant, aquesta és política important, i nosaltres volem
consolidar aquests tipus de plantejaments lògicament. 
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També s’han incrementat el nombre de menjadors escolars,
evidentment ve d’un tema que és molt complicat, el tema de
menjador escolar de secundària, això és súper complicat
evidentment, en tenim qualcun, però gairebé és una cosa
simbòlica.

Després, el tema de gratuïtat de tot el material escolar, crec
que aquí jo tampoc no em comprometré de tot el material
escolar, això sí que és una inversió importantíssima. És evident
que aquí hem de tenir en compte tota la política de reciclatge
que es fa que crec que és important. Nosaltres sí que tenim una
quantitat específica per ajudar les famílies als centres educatius.
És evident que també hi ha ajuntaments com l’Ajuntament de
Calvià, per exemple, que fa una política al respecte molt
important. Per tant, aquest és un tema que a mi em planteja un
dubte, ha de ser per a totes les famílies o en funció d’una
situació social econòmica? És evident que, com que no tendrem
uns recursos econòmics, crec que cal prioritzar aquelles
famílies més vulnerables i després s’ha de fer una reflexió
sobre l’ús dels llibres de text, tot el material informàtic, que
nosaltres el material informàtic, n’hem posat uns 100.000
Chromebooks i ara en posaran 8.000 més, és bàsicament per a
nins vulnerables. És a dir, aquí hi ha una certa discriminació
perquè no poden arribar a tothom.

El tema de coeducació totalment d’acord amb vostè. Crec
que ara tenim en aquests moments una sèrie d’elements jo diria
uns grups que fomenten l’odi, evidentment, és veritat que
teníem lamentablement aquesta persona que es va enganyar i va
enganyar a tothom, que ha sortit aquests dies als mitjans de
comunicació, però els delictes d’odi s’incrementen. Jo crec que
com diu un quien siembra vientos recoge tempestades en
aquest sentit i fins i tot, ho he dit abans, he fet una reflexió
sobre aquest estiu, aquest estiu que no sé si hi havia massa
temes, les lectures que s’han fet per part d’alguns articles
respecte de l’ensenyament de les matemàtiques crec que ha
estat d’una ridiculització lamentable. És a dir, quan es
banalitzen les coses i es ridiculitzen evidentment un diu: home,
això no es possible!, però es que les coses no es poden
ridiculitzar. 

Per tant, nosaltres evidentment estam en contacte amb
l’Institut Balear de la Dona, des de Convivència evidentment
treballarem encara més en contacte amb això, tenim contacte
amb el feminisme, el grup de feminisme a l’escola i, per tant,
i la nostra llei d’educació vàlida de coeducació. Fins i tot la
LOMLOE fomenta com un element clau per als centres
concertats el tema de la coeducació, y aquí lo dejo, és a dir, és
un tema que de qualque manera l’hem de plantejar. 

El tema d’activitats extraescolars, miri, nosaltres activitats
extraescolars l’únic que feim nosaltres són el PAE i aquelles
activitats pròpies de la Conselleria d’Educació. Nosaltres no
podem ni per competència ni per recursos arribar molt més
enfora, és a dir, aquí hi ha moltes entitats, altres conselleries,
els consells insulars, els ajuntaments que fan la seva feina al
respecte i nosaltres en aquests moments no tenim capacitat ni
recursos per entrar en aquest sentit.

Bé, simplement em pareix que li he contestat a quasi tot. Jo
li agraesc el seu to, el seu suport evidentment que a vegades
podem tenir alguna petita discrepància, però bé, això és normal

porque podemos tenerla, evidentemente, si así se puede i
aleshores li diré una darrera cosa sobre el tema de les ràtios,
que és un tema que..., miri, aquí avui Antoni Morante, director
general, ens ha tramès aquest gràfic, ja sé que vostès no el
poden veure, sobre les ràtios, això dades del ministeri, no
manipulades, eh?, dades de mitjana d’alumnes per professor
per comunitats autònomes del curs 19-20, tal vegada el 20-21
encara baixarien més, ho dic perquè va ser l’any de la COVID,
però bé, és un any excepcional.

La mitjana espanyola està en 12, les Illes Balears 10,8;
Extremadura 9,8, ja dic que Extremadura és un cas
extraordinari; Madrid un 13,5. Ho dic simplement perquè a
vegades una cosa són les paraules i una altra són els fets i crec
que a vegades les paraules i els fets han d’estar acompanyant.
Això són xifres, però torn a repetir, Andalusia està per sobre un
12,7; Catalunya 12,6; Múrcia 12,3; País Basc 12; País Valencià
12; Canàries 11,9; La Rioja..., és a dir, aquestes altres ja estan
per sota de la mitjana espanyola. 

Aquesta és una altra forma de mesurar les ràtios perquè això
possibilita que els centres educatius tenen capacitat
d’organitzar-se de forma autònoma, és a dir, poden..., la
codocència i altres plantejaments que poden anar una mica en
aquesta situació.

Per tant, el tema de les ràtios és un tema que, torn a repetir,
a mi m’agradaria treballar-lo seriosament perquè és un debat
molt d’això i, per tant, nosaltres som partidaris que la baixada
de ràtios s’ha d’acompanyar d’altres mesures perquè si no, són
mesures aïllades i crec que aquestes mesures aïllades al final no
serveixen per a res.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Santiago, continua?

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. Sr. Conseller, le deseo, le deseamos en
nombre del Grupo Parlamentario Unidas Podemos muchísimos
aciertos, nosotras le vamos a ofrecer la mayor de las lealtades
tanto al Govern como a su conselleria exigiendo el
cumplimiento de los Acuerdos de Bellver. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago.

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

N’estic convençut, Sra. Santiago. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passarem al següent grup
parlamentari, el Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula
la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, moltes gràcies, president, gràcies, conseller. En primer
lloc, agrair-li que hagi comparegut avui voluntàriament aquí
amb part del seu equip, però -si em permet que li ho digui-
arriba un poc massa tard perquè demà comença l’escola i és
veritat que hem tengut aquesta informació els darrers dies per
rodes de premsa, però hauríem agraït una comissió
extraordinària d’Educació perquè vostè hagués vingut aquí
unes setmanes abans de l’inici del curs.

Dit això, vull començar la meva intervenció donant-li les
gràcies sobretot a tota la comunitat educativa de les Illes
Balears per encarar un curs més de forma estoica una situació
d’incertesa del comportament del virus. No podem oblidar que
ja és el tercer curs anormal i és de valorar l’esforç, la feina i la
implicació de tots, amb especial menció als infants, als joves
que han sabut adaptar-se a haver de dur mascareta a les aules,
a mantenir les distàncies socials, a respectar els grups de
convivència estable o més coneguts com a grup bombolla. I
també, sobretot, als docents perquè hem de reconèixer que la
bona situació epidemiològica que varen tenir el curs passat les
escoles, a les escoles de les Illes, és també gràcies als docents,
als equips directius dels centres que varen posar especial cura
a fer complir i complir tots els protocols de mantenir distàncies,
rentat de mans, supervisar nin per nin l’ús de mascareta
sobretot els cursos de primària on l’alumnat requereix d’una
tutorització més individualitzada, i em consta que ha estat així
a la majoria dels casos. Crec que és de rebut agrair aquest èxit
col·lectiu de tots.

Per això a Ciutadans ens preocupa, i molt, que aquest curs
2021-2022 sigui el més normal possible, però no només des
d’un punt de vista de la salut sinó també des del punt de vista
pedagògic, i no és la primera vegada que m’ho sent dir,
conseller, garantir també per a una bona planificació, això és
clar, i tenir sobre la taula els diferents escenaris possibles
depenent de quina serà en tot moment la situació
epidemiològica a les aules i a la societat en general, això és
clar. 

Hem de valorar positivament que aquest nou curs comenci
amb l’escenari de presencialitat completa perquè ja sap vostè,
conseller, que Ciutadans mai no hem posat cap trava al normal
funcionament perquè pensam que el risc de no dur els nins a
l’escola era el pitjor dels escenaris possibles i em sembla una
irresponsabilitat per bandera de la normalitat a  la tornada a
l’escola. 

Començam el curs amb dues variables que vostè ho ha dit,
primer l’experiència, ja no valen tampoc improvisacions, però
és veritat que aquesta experiència ens dóna més confiança, i
sobretot, i molt clau, la vacunació, més del 45% dels nins de
dotze a dinou anys està vacunat que..., doncs, des de Ciutadans
estam molt satisfets que sigui una de les taxes més altes de tot
el nostre país i també al voltant del 90% de docents està
vacunat. Aquí aprofit per encoratjar a aquest 10% de docents
que falta perquè des del nostre partit sempre reivindicarem la
vacunació a totes les professions, però és veritat que a docents
o professionals sanitaris o sociosanitaris és del tot
indispensable. 

Com pot veure, no he deixat de banda la salut i és que ens
preocupa molt o, potser, podria dir que ens obsessiona. Per
això, com bé sap, el meu grup va registrar una proposició no de
llei on instava el Govern a crear la figura de l’infermer escolar,
una figura totalment acceptada als altres països de la Unió
Europea i que, fins i tot l’OMS recomana, però tant, el Partit
Socialista, MÉS per Mallorca, Unides Podem i altres grups
varen votar en contra de la seva implantació a les escoles de les
Illes Balears. I per què li record això, conseller? Miri, ens
acaba d’explicar les novetats en els protocols referents a la
COVID a les aules, entre les quals destaca la no obligatorietat
de mantenir la distància estricta a les aules d’infantil, primària
i la retallada de la distància entre taules, i entenem per quin fet
ho han decidit així: a menys espai entre taules, més alumnes hi
caben per aula. 

Per això, també ens ha anunciat avui que es recuperen les
ràtios màximes, de fet, amb aquestes reduccions trobam que es
perd 1 metre quadrat entre taula i taula, i sap en què es pot
traduir aquest fet, conseller? No vull ser alarmista perquè no és
la meva línia però coneixent el comportament del virus i l’alt
nivell de contagi que comporta la variant Delta, la distància és
bàsica, i les aules i els docents necessiten una ajuda extra per
part de professionals sanitaris i perquè no podem carregar tota
la responsabilitat de garantir la salut dels nostres alumnes als
docents. Per això li dic que aquesta figura de l’infermer
educatiu a les escoles era clau. 

Diu que les ràtios seran més baixes que les que marca la
mitjana estatal i la llei. Amb ràtios més baixes, millor
rendiment, hi estam tots d’acord. Podrem mantenir-les una
vegada acabi la situació excepcional de la pandèmia? A més,
l’acusen -i ho hem vist als mitjans de comunicació- que
aquestes mesures que avui ens ha vengut a explicar i que ja ha
explicat en rodes de premsa es varen decidir durant el mes de
juny i, evidentment, no tenim la mateixa situació
epidemiològica ara mateix, i el que és cert és que resulten
bastant contradictòries les mesures que recomanen les autoritats
sanitàries i les mesures que se seguiran a les aules aquest curs. 

Una altra qüestió a tenir en compte és la no-obligatorietat
de fer quarantena als vacunats i que tots els membres d’una
mateixa classe seran considerats com contacte estret, en cas
d’un positiu. Ha explicat també que hi haurà diferents nivells
d’alerta -0, 1 i 2- i tenen clar als claustres de docents i a tota la
comunitat educativa, què implica cada un dels nivells?, quines
són les restriccions i els protocols a seguir?, els tenen clars tots
els equips directius i docents? A més, aquest curs 2021-2022,
quin serà el paper de l’EduCOVID? Hem de posar en valor, i
ho hem fet en altres compareixences, la bona feina d’aquest
servei durant el curs passat ja que el seu bon servei era un dels
comentaris que més ens va arribar pel que fa a la gestió de la
pandèmia a les aules, però voldria saber el paper i que
desenvolupi un poc els programes i la feina que farà. 

Parlem ara de les mesures de ventilació. Vostè s’ha referit
als HEPA. Vull recordar-li que molts centres educatius no
varen rebre els mesuradors fins gairebé a finals del segon
trimestre i enguany ens anuncia que s’ha licitat la compra
centralitzada dels filtres HEPA per als centres públics i que es
donarà una subvenció als centres concertats de 465.000 euros,
si no ho tenc malament ara aquí apuntat, perquè els puguin
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adquirir. La meva pregunta, conseller, és quan serà una realitat
l’arribada dels filtres HEPA a les aules de les Illes?, que ens ho
calendaritzi millor del que ho ha fet. Pot afirmar també que a
partir de demà hi haurà aquests 5.000 filtres que estimam que
es poden adquirir amb aquesta partida?

I ens crida l’atenció que la seva conselleria hagi anunciat
que arriben dos filtres HEPA per a cada tres grups d’alumnes
a tots els centres, tant públics com concertats, què en feim, del
tercer grup?, per quin motiu no en tendran tots els grups? I, per
altra banda, com s’instal·laran a les aules. 

I parlem també ara, si li sembla, del personal, la quota del
professorat, que ja li ha dit la Sra. Riera. Volem valorar
positivament que els especialistes puguin deixar de ser tutors,
de fer de tutors provisionals, per dedicar-se una altra vegada a
impartir les seves assignatures: educació física, música, etc., i
creiem que això no ha de recaure sobre els tutors. És una bona
notícia que es mantengui el servei de substitució exprés del
professorat encara que ens sembla molt baix el borsí de 25
docents per a totes les Illes.

I hem de criticar, conseller, que el personal de centres
concertats és molt just, en els centres concertats, per atendre les
seves necessitats. De fet, ja li han fet arribar el descontent per
haver d’obrir més aules amb 13 docents menys. Els han reduït
els 163 docents per mesures COVID, atenció a la diversitat i
reforç al curs passat de 145 o 150 aquest curs. Creu que aquest
fet contribueix al normal funcionament a les aules, conseller? 

I ahir, en roda de premsa, anunciava que s’incorporaven als
centres públics i privats uns 60 professors més, també aquí ho
ha dit, i m’agradaria que aprofundís, que desenvolupi millor
aquesta informació.

I pel que fa a la vacunació mereixen un especial
reconeixement els nins, com he dit, en edat escolar i també els
joves, és un fet important que estiguin tan implicats els joves i
els nins en la lluita contra la malaltia. I, a més d’assegurar una
major presencialitat a les aules sense l’obligatorietat de fer
quarantena en cas de ser contacte estret i com a conseqüència,
permetrà que els alumnes que no sumin i si es recuperen dels
inevitables efectes negatius, tant físics com psíquics, derivats
de les restriccions adoptades per controlar la pandèmia, per
això ens podria dir, conseller, quin percentatge dels alumnes de
la població diana es troba ja amb pauta completa de vacunació
administrada? 

I pel que fa a les baixes, conseller, ens agradaria que ens
explicàs algunes de les crítiques que ha rebut per part d’alguns
sindicats, per quin motiu els docents de la concertada amb
patologies i que pertanyen als grups de vulnerabilitat, no poden
donar-se de baixa mitjançant la mútua i han de recórrer als
metges de capçalera, mentre que els docents de la pública en la
mateixa situació tenen un criteri més permissiu i flexible?

I pel que fa a la quota, hi ha 450 docents més? 100, del
programa PROA+, li semblen suficients, conseller? Comunitats
com Andalusia han incorporat més de 7.000 professionals,
quina dotació econòmica es destina a reforç de plantilles?
També algun sindicat ha denunciat nombroses errades en el
procés d’adjudicació de places docents que podrien afectar uns

1.000 mestres i professors de Balears, i és una qüestió que ens
preocupa, pensa que estan a l’alçada del volum de gestió
massiva que suposa l’adjudicació de places docents?

I una altra qüestió que ens preocupa molt a Ciutadans és la
mancança d’especialistes d’atenció a la diversitat, els PT i AL,
també se n’ha parlat aquí per part dels altres portaveus. S’ha de
donar resposta a les necessitats de reforç als alumnes que així
ho requereixen. Sap que és una de les principals preocupacions
d’aquest grup i d’aquesta diputada que li parla. 

I, conseller, m’agradaria ara parlar de les oposicions al cos
de docents que es varen dur a terme el passat mes de juny. Hi
havia 5.093 persones inscrites per cobrir 1.144 places, a
diferents nivells educatius, a les escoles públiques de les Illes.
Només s’hi varen presentar 2.901 aspirants, gairebé un 43%
dels inscrits no va acudir a la cita. Abans d’aquesta prova a
Balears teníem una de les taxes més elevades d’interinitat de
l’estat, ens podria dir quina és la taxa avui en dia d’interinitat
en aquesta comunitat? 

Li he de dir que, des del meu grup parlamentari, estam
satisfets que, gràcies a la nostra feina i a l’esmena que vàrem
presentar al pressupost de la CAIB que va sortir endavant, la
seva conselleria ha pogut comprometre fins a 1.600 places
públiques de 0 a 3 anys en tres cursos, ens agradaria saber
quantes noves places s’han creat per a aquest nou curs 2021-
2022 i si hi hauria alguna possibilitat de reduir el compromís de
tres a dos anys, conseller.

Ja sap que a banda de l’educació de 0-3 ens preocupa també
la formació professional, hi ha més de 2.500 places vacants per
a aquesta convocatòria, que repeteixo que era un procediment
extraordinari, quantes sol·licituds han rebut ja, conseller?

També vull recordar-li que la formació professional tant
bàsica com dual és cabdal tenint en compte les elevades taxes
d’atur juvenil...

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, ha esgotat el seu temps de quinze minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, perfecte, ara ja vaig acabant. Sobretot també ens
preocupa, com han dit també altres portaveus, el tema de les
infraestructures, ens va dir que hi hauria el programa React-EU
per finançar aquestes infraestructures, ha explicat el problema
dels barracons, de les aules prefabricades que encara..., és cert
que aquest curs comença amb 23 aules modulars menys que
l’anterior, però és que tenim 99 barracons als centres escolars.
Ens preocupa el tema de les aules prefabricades. No ho pot
justificar i apel·lar a l’augment demogràfic, que és una realitat
evidentment, però que s’ha de tenir en compte i és... a l’hora de
gestionar i tampoc ja no pot apel·lar al grup bombolla.

Nosaltres des de Ciutadans demanarem la compareixença
del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Sr.

 



EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 55 / 9 de setembre de 2021 915

Antoni Morante, perquè vengui a explicar aquí en seu
parlamentària com duran a terme tot el referent al treball de
l’IBISEC i dels projectes futurs com vostè, a més, va
reconèixer aquí en una compareixença, idò li agafo el guant i
registrarem aquesta compareixença demà mateix.

Bé, més o manco...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Com ja ens té acostumats també s’ha deixat la inspecció
educativa i m’agradaria que ens digués els recursos, si
augmentarà els recursos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp, ha esgotat el seu temps d’intervenció.
Té la paraula el Sr. Conseller per contestar, gràcies.

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

Moltes gràcies, Sra. Guasp, per la seva intervenció, per les
seves paraules, per la seva actitud. Una qüestió prèvia: jo la
compareixença la vaig plantejar el mes de juliol, ho dic
simplement perquè es tengui clar que aquest conseller no té cap
problema a comparèixer, eh?, jo, a diferència d’altres
consellers d’Educació que hi hagut en aquest país que tenien
al·lèrgia a les compareixences en comissió i en plenari, aquest
conseller no té cap problema... Sra. Riera, ja pot riure, a mi
m’agrada que rigui perquè la felicitat és clau en aquest món i li
vull dir clarament que jo no tenc cap problema a comparèixer. 

Sí, jo vaig demanar la compareixença el mes de juliol, ho
dic simplement perquè quedi clar que nosaltres si realment hem
vengut avui és perquè el Parlament és sobirà en moltes de les
coses, jo no... no tenc capacitat..., jo vaig fer el que havia de
fer.

Evidentment no entraré en el tema de l’èxit col·lectiu,
efectivament això és un èxit col·lectiu de tothom, fins i tot un
1% de la Conselleria d’Educació, ho dic perquè a vegades..., és
a dir,... comunitat educativa, és veritat que no hem estat a
l’alçada, però crec que la Conselleria d’Educació ha fet una
feina excel·lent i realment crec que és una feina de coordinació
amb tota la comunitat educativa, tot el contrari... I li diré més:
a totes les reunions de les conferències sectorials crec que on
hi ha el conseller d’Educació d’Andalusia, que és de
Ciudadanos, i consellers d’altres comunitats autònomes que
realment a més de reconèixer la feina que s’ha fet per part de la
comunitat educativa, també han reconegut la feina que ha fet el
ministeri i les feines que fan les mateixes conselleries
d’Educació, és a dir, és que si no es té una visió global... i no
es tracta de posar-se medalles, sinó de ser una mica coherent
que tot està relacionat. Això és una espècie de plantejament
sistèmic on tot està relacionat, però bé... 

Crec que l’important és que l’alumnat ha estat fantàstic, ha
après i ha tengut una conducta exemplar i això també té efectes
pedagògics, evidentment, és a dir, l’educació són moltes coses,

l’educació... el que vivim de la pandèmia crec que també té
unes conseqüències educatives positives, també
problemàtiques, el tema emocional, de salut mental, etc., és un
tema que és aquí, això no ho podem oblidar i, per tant, la
societat ha de ser conscient de l’esforç que han fet els infants i
de l’esforç que han fet els adolescents. Als adolescents en
definitiva, no vull dir que se’ls ha pres una part de la seva vida
perquè seria una mica exagerat, però una part de la seva vida en
aquest any sí que ha estat molt... en fi, molt condicionada en
tots els sentits. L’adolescència té els seus moments i crec que
és important que la vacunació ajudi a recuperar part del que ha
de ser la vida d’un adolescent. Ho dic simplement perquè pens
que la majoria dels adolescents, deixant a part els botellots i
aquests tipus de conductes no adequades no cíviques, crec que
realment és un comportament adequat.

Vostè planteja un tema amb el qual, com a reflexió hi estic
d’acord, és a dir..., els protocols es varen fer al mes de juny en
una situació distinta, jo li vull recordar que el mes d’agost, a
finals d’agost hi va haver una conferència sectorial d’Educació
a Madrid on hi havia totes les comunitats autònomes i el
Ministeri d’Educació, i les mesures es varen confirmar per part
de Salut i per part d’Educació i això afecta tota Espanya, no
afecta només les Illes Balears; després cada comunitat pot tenir
els seus matisos evidentment, però hi ha haver un acord sobre
aquesta qüestió.

És veritat una cosa, que la incidència els mesos de juliol i
agost va pujar molt, però també és veritat que està baixant
d’una forma significativa, que la vacunació està in crescendo,
ara està un poc alentida sobretot per part de la gent de 20 a 40
anys, que és el sector més contrari per raons determinades a
vacunar-se, i som a Espanya de les comunitats autònomes on la
població 12-18 per amunt està més vacunada, 12-18 anys.

Per tant, no sé si m’ha posat Antoni un 60 i busques per
cent de la població d’aquesta edat està vacunada en totes les
dues dosis, la qual cosa vol dir que la cosa va bé, que cal fer un
esforç per intentar que tothom es pugui vacunar perquè és un
element de protecció.

Vostè ha dit i és veritat que la presencialitat té les seves
contradiccions, la distància és la distància, evidentment, però
també hem de tenir en compte la mascareta, la ventilació i tots
aquells factors que hi ajuden juntament amb la vacunació, és a
dir, hi ha coses que no teníem en la passada legislatura, perdó,
el passat curs escolar, que era la vacunació. I la vacunació és un
gran èxit, de la pandèmia l’èxit és la vacunació que en un any
hem tengut un parell de vacunes i segurament hi ha una part,
diguem, que sempre és millorable i ara es parla de terceres
dosis i altres qüestions, però crec que és important veure que
realment la vacunació ha estat el que ens ha ajudat i el que ens
ha de seguir ajudant durant tot el curs, evidentment perquè si la
incidència de la COVID puja hauran de prendre decisions, això
és evident.

El tema de l’infermer escolar o l’infermera escolar no ho
veim, nosaltres no ho veim. Em pareix bé que vostè ho plantegi
com a grup parlamentari. A més que no hi ha infermers o
infermeres a les Illes Balears, jo crec que cal que faci una feina
més important als centres de salut, és la meva opinió amb tot el
respecte que li tenc com vostè sap, però crec que en aquests

 



916 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 55 / 9 de setembre de 2021 

moments no hi ha suficient personal d’aquestes característiques
i creim que en aquests moments el paper de la coordinació
entre els centres de salut i les escoles i el paper de la COVID,
que serà un paper semblant a l’any passat, Sra. Guasp, és a dir,
el paper és per una part assessorar els centres educatius en
aquests casos i gestionar els casos que es puguin produir i que
es produiran. 

Per tant, vull dir en aquest aspecte que EduCOVID per a
nosaltres va ser un element clau, vostè ho ha dit, i és un
reconeixement públic que s’ha fet per part de tothom. Per tant,
el que ha de fer és seguir assessorant, orientant, donant
tranquil·litat quan hi hagi casos, tal vegada coses no previstes,
i després gestionar els casos adequadament per a les famílies,
els centres educatius i els mateixos alumnes.

Per tant, EduCOVID per a nosaltres és l’element clau
deixant a part el de la infermera escolar que és un... jo crec que
és un altre debat, evidentment és un altre debat. Crec que dins
l’escola s’ha de parlar de tot el tema d’educació de la salut i
com es fa, etc., és un tema que dóna de si, però pens que en
aquests moments el tema de l’infermer..., jo m’estim més posar
personal d’educació des del punt de vista d’atenció a la
diversitat i de suport que el tema de l’infermer escolar i ho dic
amb tot el respecte a la seva proposta, com pot suposar.

El tema de les ràtios. Ja he dit el tema de les ràtios, no són
les ràtios màximes, eh?, queda clar que no són les ràtios
màximes. Les ràtios màximes són 25 a primària, 30 a
secundària i 35 a batxillerat, nosaltres estam per davall. I és
veritat que hem incrementat el nombre de ràtios, però no són
les ràtios màximes. Avui he dit, i no ho vull tornar a repetir per
no fer-me pesat i per no reiterar, les ràtios estan diguem per
sota de 20 a infantil i a primària, per sota de 20 com a mitjanes,
evidentment, això és clar, i que nosaltres hem aplicat uns 200
professors per baixar les ràtios dels grups que són més de 25 a
primària. Per tant, això és un esforç estructural, no és un esforç
COVID, no és un esforç conjuntural, és un esforç estructural. 

Per tant, la baixada de ràtios és un tema que des de l’any
2015 hem baixat ràtios i la baixada de ràtios, i torn a repetir, a
mi m’agradaria un dia fer un debat al marge de conjuntures
sobre el paper també de les ràtios perquè crec que a vegades es
fan afirmacions i crec que és important veure què diu la
literatura científica sobre aquesta qüestió, què diu l’experiència
i què diu una mica tot el que hi ha en aquest moment. 

Jo ho he dit moltes vegades i ho dic públicament, nosaltres
vàrem baixar a 15 o 16 les ràtios pel tema d’ensenyament
d’idiomes d’anglès i francès o d’alemany a les escoles des de
l’any 16-17, em sembla, i no hi ha hagut una millora
substancial, per què? Perquè si realment baixen les ràtios i no
canvien la metodologia i el processos d’ensenyança i
aprenentatge ens quedam pitjor. Ho dic amb tot el sentit que el
tema ràtios és veritat que té en  aquest moment una dimensió
sanitària important, com vostè ha plantejat clarament, però des
del punt de vista dels aprenentatges hem de matisar i hem de
tenir en compte totes les variables que puguin incidir en aquesta
qüestió.

Vostè ha parlat d’un parell de qüestions -em sap greu, ho he
banyat tot, un desastre, però bé-, d’una diferència respecte del

curs passat, és a dir, jo he dit el tema de la vacunació, el tema
de la presencialitat, el tema de l’augment de ràtios d’una forma
generalitzada sobretot a secundària que és on més puja
evidentment i després el tema de la (...) i els filtres HEPA.

El tema de la ventilació. Vostè ha fet una afirmació que no
és correcta per a nosaltres, vull dir, per la informació que
nosaltres tenim, i és que nosaltres vàrem donar als centres
privats una quantitat específica i als centres públics una
quantitat específica per a mesuradors de CO2. El que sí
constatam és que alguns mesuradors de CO2 es rompien aviat,
però la casa subministradora els canviava quan se n’adonaven.
Per tant, si hi ha qualque centre que per raons ics no els ha
comprat, jo crec que el centre no va fer un bon ús d’uns doblers
que eren específicament per comprar mesuradors de CO2. Ho
dic..., jo no vull dir que jo sigui analitzat, jo no crec que sigui
analitzat, no?, perquè a mi em consta que els centres varen fer
un ús adequat d’aquest sistema.

El tema de filtres HEPA, primera cosa, som de les poques
comunitats autònomes que hem fet aquest tipus d’adquisició, de
les poques comunitats autònomes. Les comunitats autònomes
governades pel Partit Popular o Ciudadanos, a Andalusia que
jo sàpiga no ha fet aquest tipus de compra i per a nosaltres és
una compra important des del punt de vista de la protecció,
perquè el tema de l’aire ja se sap quina conseqüència té des del
punt de vista de la transmissió de la COVID. Per tant, per a
nosaltres és important.

Nosaltres què hem fet? Hem fet una licitació pública, com
no podia ser d’altra manera, perquè nosaltres l’any passat per
als els mesuradors de CO2 vàrem donar els doblers als centres
perquè no vàrem tenir temps de fer la licitació que fa qualsevol
servei públic, com vostè sap. Simplement el que hem fet ara és
fer la licitació i nosaltres pensam que a finals d’octubre hi
poden ser ja als centres, si no hi ha cap tipus de problema
perquè a vegades les licitacions las carga el diablo, perquè
sempre hi ha problemes que algú impugna o qualque tipus de
coses, però nosaltres evidentment ho feim i ho repartirem als
centres dos de cada tres unitats perquè aquests filtres poden
anar d’una aula a una altra sense cap tipus de problemes i en
mitja hora o en una hora es fa la neteja una mica de tot l’aire.
Per tant, és una inversió també eficient en aquest sentit, no
només és una inversió ... , si a totes les aules ho podíem fer,
però jo crec que amb aquests 2 milions i escaig que invertim en
filtres HEPA crec que donaran resposta als centres privats.

Als centres concertats ja se’ls ha bonificat aquesta quantitat
perquè puguin comprar-ne, s’ha donat el pagament d’aquesta
quantitat, que són 460.000 euros, perquè puguin comprar
aquests filtres HEPA. Per tant, nosaltres hem aplicat els
mateixos criteris que hem fet a l’educació pública.

Després, un tema que vostè ha plantejat, miri, el tema de les
baixes no és un tema de la Conselleria d’Educació, jo li diré
una cosa, jo hi ha baixes que donen alguns metges que..., en fi,
que les pos en qüestió algunes coses. Per tant, les baixes que es
donen a les escoles públiques o les baixes que donen les mútues
són decisions de les mútues i les mútues també formen part del
conveni que tenen els centres concertats amb els treballadors.
Què vull dir amb això? Que la Conselleria d’Educació amb
aquest tema té molta poca cosa a fer. Li torn a repetir, nosaltres
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intentam que les baixes que es donin dins l’escola pública
siguin baixes totalment..., és a dir, que siguin rigoroses i que es
facin adequadament. Per tant, les mútues on van els professors
de la concertada és veritat el que ens han dit els sindicats,
sobretot els sindicats -amb les patronals d’aquest tema no
n’hem parlat-, sí que realment han possibilitat que siguin més
estrictes o més rígids o el que sigui, posen més entrebancs a
l’hora de facilitar la baixa d’una persona amb unes
característiques molt determinades, tot i que enguany esper que
hi hagi manco baixes perquè, per exemple, en general es pot dir
que una dona embarassada que ha estat vacunada o no ha
volgut estar vacunada s’ha d’incorporar a l’escola, excepte si
hi ha un informe mèdic que té una situació de risc. Aquesta és
la realitat en aquest moment, però torn a repetir, no és el mateix
el curs passat que no hi havia vacunació a enguany que sí que
hi ha vacunació.

A nosaltres el tema de les baixes ens preocupa. Ja he dit
abans que l’any passat, el curs passat, es varen fer 3.000
substitucions que són 600 professors més, 600 professors més,
que es paguen els 600 professors de tot l’any. Per tant, és una
quantitat si vostè multiplica 600 per 45.000 euros tendrà una
quantitat específica del que ha suposat l’esforç de la comunitat
autònoma en aquesta qüestió, l’esforç de la comunitat
autònoma en benefici de l’alumnat i de l’escola, és a dir, no és
que..., pensam que és una inversió ben feta i que és eficaç en
tots els sentits. 

Per tant, nosaltres el tema de les baixes a tots ens preocupa
a l’escola pública perquè hi ha baixes que tampoc no entenem,
és curiós, hi ha hagut casos que no els exposaré aquí que
realment són..., en fi, són per estudiar, eh?, però les baixes quan
hi ha una firma d’un metge es fan, és a dir, i torn a repetir,
nosaltres amb aquest tema l’únic que podem fer és posar un
substitut.

Després, des del punt de vista dels barracons o aules
modulars, jo ho he dit clarament, ho he dit a la Sra. Riera, però
nosaltres per una part és evident que les aules modulars o
barracons, m’és igual, aquest debat perquè a vegades els
barracons és una forma de..., en fi, de fer-ho negatiu i una aula
modular és fer-ho més en positiu; les aules modulars d’ara no
són les aules modulars o els barracons d’abans, ho dic perquè
a vegades seria interessant fer visites, ho vaig dir un dia i la
Sra. Riera es va enfadar molt amb aquesta qüestió, però és
important que es vegin perquè tot i que és una anomalia, perquè
és una anomalia, una anomalia produïda tal vegada per una
falta de planificació i perquè tenim aquest creixement escolar
desbaratat, insostenible des del punt de vista no només
econòmic sinó des del punt de vista educatiu, mediambiental i
des del punt de vista de la cohesió de país, crec que són coses
que hem de plantejar com a..., no un govern sinó tot el
Parlament i tota la societat del món empresarial i sindical. És
un debat en què ens va el futur d’aquesta terra, però bé, jo som
conseller d’Educació i no d’altra cosa. En aquest sentit jo diria
que nosaltres hem fet un esforç important, és a dir, més o
manco li vull dir que des que hem començat hem fet una
quantitat d’unes 10.000 aules noves, que és una quantitat
importantíssima, i el que farem a finals de legislatura també
serà important. 

Per tant, les aules modulars no les hem llevat a la velocitat
que nosaltres voldríem? No, ho reconec, jo tenc capacitat
d’autocrítica malgrat no ho pareixi, sí que tenc capacitat
d’autocrítica, però també si al mateix temps que no fas les
obres a la velocitat que vols i et ve cada vegada una allau
important d’alumnes que els hem d’escolaritzar i, a més,
escolaritzat aquests alumnes és escolaritzar des de la diversitat,
que és més problemàtic que escolaritzar de forma homogènia,
per dir-ho de qualque manera. Per tant, aquí la dificultat a
vegades no són les ràtios sinó la diversitat que hi ha dins les
aules a segons quins centres educatius, no tots, eh?, perquè
tampoc no hem d’exagerar ni hem d’extrapolar. 

Per tant, amb les dades que em dóna Antoni Morante que sí
que nosaltres vàrem demanar a finals de la legislatura passada
que el Sr. Morante vendrà a explicar la planificació, que la cap
d’Inspecció vendrà a posar-se a disposició d’aquesta Comissió
d’Educació, que evidentment hem incrementat el nombre
d’inspectors i que tenim fins a final de legislatura uns 34, 35
nous inspectors, que Eivissa i Formentera tenen 4 inspectors,
que Menorca en té 3 i la resta són a Mallorca. 

Per tant, vull dir en aquest aspecte que per a nosaltres la
inspecció és un element clau i que una de les coses que volem
treballar és el decret d’inspecció, perquè pensam que és bo fer
de la inspecció un element d’acompanyament, de millora, dels
centres educatius, és un element de control de legalitat,
lògicament, però sobretot és un element important des del punt
de vista d’acompanyar als centres en la millora pedagògica. 

Per tant estam parlant gairebé d’un 1% d’estudiants que
estan a barracons, simplement, que estan a aules modulars... I
torn a dir, 45 centres de 310, amb la màxima que la majoria
dels centres són d’una aula modular i que a algunes no s’hi fan
classe, s’hi fan un altre tipus de servei. Però torn a repetir, estic
d’acord amb vostès: les aules modulars són una anomalia, una
anomalia que intentam acabar progressivament, que aquesta
legislatura no acabarem amb les aules modulars, ho dic
sincerament, dic una mica la veritat, però que les disminuirem,
i torn a repetir, són aules modulars que han fet un servei de
procés d’ensenyament i d’aprenentatge i que evidentment les
Illes Balears, malauradament, no haurien de fer ús de tantes
aules modulars si no hi hagués hagut aquesta explosió. 

Ho he dit abans, no sé si vostè hi era quan ho he dit,
Canàries ha perdut 25.000 alumnes en deu anys i nosaltres
n’hem tengut 25.000 més, i això vostè multipliqui 25.000
alumnes amb tot el que significa a centres escolars i la
multiplicació és important. 

El tema d’oposicions, vostè ha dit una cosa que hi estic
d’acord, si la gent s’hi apunta i no es presenta..., per què no
s’ha presentat? Chi lo sa? És evident..., i, perdoni, hi ha una
cosa molt concreta, varen dir és que no teníem temps, escolti,
des d’un punt de vista..., aquestes oposicions eren oposicions
ajornades de l’any passat, pel tema de la COVID. Per tant, hi
havia temps, des del meu punt de vista, més que suficient per
preparar-se, gent que, a més, és en actiu, la majoria... Pensi que
la majoria de gent que ha guanyat les oposicions, aquestes 820
places, són bàsicament d’interins, no són gent de les noves
fornades, de gent que surt de la universitat. Ho dic
simplement..., perquè varen dir que la COVID, el cansament,
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però hi havia dos anys per preparar-se, dos anys. I amb dos
anys, jo crec que gent..., torn a repetir, cadascú que assumeixi
la seva responsabilitat. 

I nosaltres evidentment aquestes oposicions que he dit
abans, la idea nostra, és que segurament fins al 2024 farem
unes 4.000..., ara estic parlant grosso modo perquè s’ha de fer
un estudi més específic que negociarem amb els sindicats de la
pública..., 4.000 fins al 2024 places per arribar, si escau, entre
un 8 i un 10%. Jo he dit és del 8%, que es diu en general funció
pública, a mi a vegades no m’agrada que es faci una
extrapolació directa en el món educatiu. Crec que no és el
mateix perquè al món educatiu és molt més problemàtic, però
bé.

L’important és llevar aquesta taxa d’un 27%, nosaltres
vàrem començar amb un 38%, si no hi hagués hagut la COVID
potser estaríem ara a un 22%, més o manco, perquè aquest any
que hem perdut haguéssim arribat a un 22%, i haguéssim
arribat tal volta a final de legislatura a un 10%, però ara amb
aquest decret llei que s’està debatent en el Congrés dels
Diputats veurem exactament què s’arriba a aprovar en el final
i quina és la forma d’accés a la funció pública docent. 

0-3, és evident que vostè en parla, jo ja he dit abans que
nosaltres enguany gràcies al fons del ministeri fins a l’any 2024
crearem 1.400 places, juntament amb els ajuntaments. És a dir,
nosaltres, 9.000 euros per plaça, no per unitat: per plaça. 9.000
euros per plaça, eh? Una xifra que multiplicat dóna de si, per
tant el que nosaltres volem és incentivar els ajuntaments a dur
a terme aquest tipus d’inversions. De totes formes, tenim un
altre problema, malgrat algunes interpretacions: que la
LOMLOE institucionalitzi, la LOMLOE està preparant un
decret de 0-3, evidentment si està institucionalitzant a 0-3 hi
haurà d’haver en els pressuposts de l’Estat quantitat
d’específiques, evidentment. I hi ha una cosa molt concreta, a
nosaltres ens preocupa la creació de places 0-3, curiosament a
la Conferència Sectorial d’Educació de totes les comunitats
autònomes i del ministeri gairebé totes les comunitats
autònomes, què varen dir del període 0-3?, varen dir a nosaltres
no ens interessa crear places de 0-3, perquè estam perdent tanta
població escolar que estam transformant els centres, els CEIP
de 3-6 anys, d’un a dos anys perquè tenim places suficients i
tenim docents, a més, que els hem de donar una feina concreta.
Nosaltres vàrem dir, no, no, nosaltres sí que volem doblers per
a creació de places...

Quin és el debat que s’haurà de fer ara? No només el decret
que des d’un punt de vista..., la LOMLOE en temes de 0-3 sinó
en tot el tema de manteniment i, per tant, aquí hi a d’haver un
acord entre el Govern d’Espanya a nivell central, les comunitats
autònomes, els ajuntaments i les famílies. Les famílies amb una
bonificació en funció de la situació de vulnerabilitat. Però això
és un acord a què hem d’arribar perquè són les mateixes
comunitats autònomes, de distint color polític, que reclamen
aquesta qüestió, igualment que amb temes d’FP, etc. Vull dir
que a vegades, quan es governa es té una visió tal vegada
distinta que quan s’està a l’oposició, i a això tots ho sabem. Jo
no he estat mai a l’oposició perquè no he estat mai de diputat
de l’oposició, però em consta que la gent que ha estat a
l’oposició és molt dura i tenen una perspectiva distinta en tots
els aspectes. 

Per tant, 0-3, 1.400 places fins a l’any 2024 amb uns
convenis amb els ajuntaments, amb un assessorament
d’ajuntaments que ja hem institucionalitzat a nivell de la
Conselleria d’Educació, juntament amb els doblers que
donarem per a manteniment de centres públics i de centres
col·laboradors privats. 

Després el tema d’FP. El tema d’FP és el punt clau per
lluitar contra l’abandonament escolar, ho he dit abans, he donat
una xifra, que hem passat del 25% de l’any 2014-2015 a una
realitat d’un 21%, i no n’estam contents, hem d’abaixar més.
L’objectiu és arribar a la mitjana espanyola que és entre 7 i
17% d’abandonament escolar. La mitjana europea és d’un 10%,
i la mitjana del País Basc és d’un 7, d’un 8%, és a dir, almanco
per aquí tenim una línia molt important.

L’oferta formativa s’incrementa, enguany s’ha incrementat
en 3.000 alumnes, l’alumnat de l’FP, un tema important, i jo
esper que la nova llei d’FP, que és una llei clau i esper que
tengui el suport de la gran majoria dels grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i es pugui aprovar una llei que serà clau
per al sistema productiu d’Espanya, per a l’abandonament
escolar i per la cohesió social, tenir gent qualificada jo crec que
és importantíssim. 

Bé, jo he intentat contestar a quasi tot. És a dir, vostè diu
del tema d’Andalusia... Andalusia, i li dic sincerament, per al
curs vinent ha abaixat el nombre de professors que tenia
contractat, ho dic simplement..., igual que Madrid, eh?, és a
dir..., i això són dades concretes, per tant, jo sé que a vegades
la comparació entre comunitats autònomes és..., quan
t’afavoreix va molt bé, però a vegades, és un instrument que a
vegades ens el tiram políticament, però també cada comunitat
autònoma té les seves diferències, és a dir, jo crec que fer
generalitzacions i extrapolacions està bé políticament però a
vegades, tècnicament i professionalment, deixa un poc a
desitjar. Però bé, vull dir que de cara al curs vinent, Andalusia
com a mínim, el personal que tenien COVID, ha disminuït o
disminuirà, això, dades que tenc. 

En qualsevol cas jo crec que totes les comunitats autònomes
estam fent esforços no només per aquest professorat COVID
sinó per mantenir el personal COVID, que aquesta és la clau de
cara a aquest curs i als propers que venen, perquè la pandèmia
és aquí i esper que el 2022-2023 sigui normal però no crec que
la COVID hagi desaparegut del tot, m’agradaria molt però ho
veig complicat. La grip és aquí, miri el temps que fa, i el temps
que fa que realment tenim la grip i que a vegades les vacunes
funcionen i a vegades no funcionen, eh?

Per tant, jo li agraesc i em sap greu realment això però està
plantejada la compareixença del director general, de la cap
d’inspecció, del Sr. Antoni Baos per temes d’FP i d’Amanda
Fernández, directora general d’Innovació en temes de
digitalització i 0-3, crec, més o manco, o això és el que havíem
planejat... Per tant, la Conselleria d’Educació té clar que vol ser
transparent i donar la màxima informació i debat en temes que
interessen a tothom. 

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Guasp, ha esgotat el temps, per
tant passarem el torn al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
Té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Gràcies, conseller i al seu equip, per ser
aquí i aguantar estoicament unes quantes hores de comissió. La
veritat és que és d’agrair. 

Primer de tot és que demà comença el curs escolar per a
Infantil, Primària i Secundària i ens agradaria donar les gràcies
i agrair l’esforç a tota la comunitat educativa i desitjar-los un
bon curs: docents, equips directius, famílies, alumnes, regidors
i regidores d’ajuntaments, tots ells, juntament amb la
conselleria, han fet tot el possible perquè demà comenci el curs
amb la màxima normalitat i des d’aquí sí que ens agradaria
desitjar-los un bon curs 2021-2022.

Al marge d’això, també és cert que és indubtable que la
planificació de l’inici del curs ha estat millor que la de l’any
passat, supòs que el fet de tenir l’experiència de l’any passat i
el fet d’anar més tranquils, per mor de la vacunació, també ha
fet que l’experiència ens hagi ajudat a tenir un inici de curs més
tranquil per a tota la comunitat educativa i una planificació
millor. Per tant, és cert que no hem..., per dir-ho d’alguna
manera, no hem estat notícia en negatiu a l’hora de l’inici de
curs i és d’agrair i per això també els vull donar l’enhorabona.

Per anar per feina, perquè ja hi ha molta cosa dita,... és una
bona notícia sentir que la majoria d’especialistes es podran
dedicar a fer d’especialistes, així com l’any passat això no va
ser així i ho entenem i ho vàrem dir en seu parlamentària, que
enteníem els motius i que quedava més remei, el fet que es
mantingui el nombre de docents i s’augmentin o es torni a
ràtios o... vol dir que els especialistes faran d’especialistes, és
a dir, les xifres canten, és clar com l’aigua. Per tant, massa bé
si ens ho confirma, però entenem també que això és una bona
notícia. Es recupera la presencialitat i això també ens ajudarà
a tots, és important per a tots, és important per a les famílies, és
important per als docents perquè no és fàcil fer la mateixa
matèria i el mateix currículum a dos grups diferents al mateix
moment, no és fàcil tampoc per als docents. No fa ser un any
fàcil per a l’alumnat tampoc, i creim que recuperam qualitat a
l’ensenyament recuperant la presencialitat.

Després, quant a FP, ha dit que el Sr. Baos vendria a
explicar-nos-ho, però sí que m’agradaria saber o m’agradaria
que ens donàs la seva opinió sobre la posada en marxa de cicles
vinculats a la diversificació econòmica, és a dir, nosaltres creim
en la diversificació econòmica, creim que és imprescindible per
al futur del país que aprofitem la sotragada per diversificar
l’economia, però si no partim, si la base no és l’educació, si la
base no és tenir personal qualificat per poder dur a terme
aquesta diversificació econòmica, i entenem que una de les
bases és la FP, creim que és una de les bases per tenir bons
professionals d’oficis i per tenir gent qualificada, ... per tant,
ens agradaria saber a veure quina és la previsió i també
conèixer la seva opinió.

És clar..., a veure, a totes les formacions polítiques i a tota
l’administració pública li agradaria eradicar les aules modulars.
Això és una cosa en la qual estarem tots d’acord aquí, però
també estarem tots d’acord aquí que mentre vagi pujant la
població escolar es fa molt difícil per no dir impossible
eradicar les aules modulars. Per tant, per què no deixam de fer
trampes al solitari, ens posam com a objectiu eradicar-les, però
assumim la realitat que és que per ara no les eradicarem i que
és una solució que hem trobat oportuna per exemple a Sa Pobla
per posar en marxa una escola nova en bones condicions o que
és una solució a llocs on augmenta la població escolar i no hi
ha la infraestructura? Siguem realistes i assumim aquesta
realitat, puja l’alumnat, per tant, ens agradaria fer-ho, però....
parlem clar.

Reconeixem l’esforç, reconeixem l’esforç que s’ha fet en
infraestructures els darrers sis anys i que està previst continuar
fent-se al llarg de tota la legislatura. Ens agradaria saber com
està el tema de Campos, com està el tema d’Inca, l’escola nova,
l’escola nova d’Inca com dues escoles un por urgents, ens corre
pressa, i en això supòs que hi estarem d’acord; com està el tema
de Felanitx, on és la pilota, si a l’ajuntament o a la conselleria,
com està la cosa a Felanitx; i com està l’escola, el CEIP nou de
Sa Pobla. Sabem que les aules van cada any posant aules noves
i els alumnes van a classe en condicions, això ho sabem i a més
estan a Can Cirera Prim, van a Can Cirera Prim i la cosa va bé,
però em refereixo a l’obra del CEIP nou, a veure això com està.

I ja per acabar, perquè... com que s’han dit moltes coses me
n’han quedat poques, l’any passat es va donar una ajuda a
través de la conselleria crec que d’Hisenda amb les ajudes que
es donen de cooperació local del Govern, una ajuda extra als
ajuntaments per fer front a la neteja extra dels centres. 

M’agradaria saber si es preveu alguna cosa similar per a
l’any que ve i expressar en seu parlamentària que la nostra
opinió és que aquesta ajuda no hauria de venir del Govern de
les Illes Balears, sinó que hauria de venir del Govern de l’Estat,
sempre acabam assumint, el Govern, els ajuntaments, els
consells, allò que de veritat, de veritat, com que és extra, hauria
de venir del Govern de l’Estat mentre no tenguem un
finançament adequat a les necessitats que tenim al nostre país,
i per ara ho deixaríem aquí.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sr. Mas, moltes gràcies. 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, la seva
actitud, el seu tarannà sempre positiu i pel seu suport, jo li ho
vull reconèixer públicament perquè crec que és bo dir les coses
com un les sent, al marge de petites discrepàncies que puguem
tenir sempre que a vegades no són veritat, però és igual, ja en
parlarem en un altre moment.

En tot cas, jo del tema ràtios ja no en vull tornar parlar, és
evident que les coses són així com són, és a dir, podries dir “no,
és que tal vegada en l’àmbit de secundària podríem fer matí i
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horabaixa”, per exemple, però quan fas classe matí i horabaixa
també hi ha temes de conciliació familiar, hi ha temes de
professorat, és a dir, són molt complexes les coses. Nosaltres
aquesta decisió que es pren, que té..., les mesures sanitàries
tenen un caràcter estatal, no s’ha d’oblidar, perquè a vegades
pareix que aquí prenen una decisió que no té res a veure... que
són nostres. Nosaltres no som un país sobirà, vostè ho sap
perfectament, no?, vull dir, tenim capacitat de decisió, però no
sobirà absolut..., bé més gros del que vostè creu, no?, per a mi
el tassó està mig ple, però és igual, no en parlarem d’aquest
tema.

Per tant, aquesta qüestió de la..., és veritat que hi ha
comunitats autònomes, i cal dir-ho, que si baixa la població
escolar tens més espais, és que..., és a dir, Extremadura
evidentment és una comunitat autònoma que té... l’any passat
es va fer tot presencial, per què?, perquè són més bons que
nosaltres?, jo crec que no, simplement perd alumnes cada any
d’una forma total i absoluta, els espais..., tenen docents perquè
els docents hi són, ells poden mantenir els docents.

És a dir, la majoria de comunitats autònomes en això de la
COVID, què han fet?, baixen alumnes contínuament i mantenen
increment en professorat. Per tant, a mesura que la gent es vagi
jubilant les coses seran diferents, però és evident que..., he
posat l’exemple de 0-3, un altre exemple de la diferència que
hi ha entre les Illes Balears i la majoria de comunitats
autònomes. 

És veritat que a Catalunya, per exemple, algunes zones de
0-3 sí que en necessiten, però la majoria de comarques de
Girona, Lleida i Tarragona, fins i tot ... s’estan quedant
despoblades, tenen... vull dir que les mesures són generals i
després cadascú les adapta en funció de les seves
circumstàncies. 

Ja ens hagués agradat l’any passat fer tot l’ensenyament
presencial, evidentment, faltaria més, no va ser una decisió
política ni educativa, va ser una decisió bàsicament sanitària, és
que a vegades les coses les has de repetir un parell de vegades
perquè..., és a dir, la semipresencialitat no és una opció, va ser
l’única opció que teníem en un moment determinat.

Per tant, el tema ràtios és un tema que..., els he embullat una
mica?, sí, però també li vull dir que és veritat que tots els
especialistes i el personal d’atenció a la diversitat es recupera
d’acord amb les seves funcions, però també els centres tindran
capacitat si volen de mantenir una organització semblant a
l’any passat. 

També cal dir, perquè si no ho deim d’alguna manera seria
un error, que hi ha espais on es va fer classe que no són
adequats, és a dir, són més adequats -i perdonau, tal vegada
seré una cosa no políticament correcta-, són més adequades
algunes aules modulars que algunes sales que es varen utilitzar
el curs passat per poder fer més grups, ho dic simplement...,
fins i tot es varen perdre les sales de professors que tampoc no
és bo, les sales de professors són un element també de cohesió
i per tant es varen perdre i qui diu això diu biblioteques i tota
una qualitat de servei que vostè sap perfectament. Per tant, les
coses..., hi ha coses que no podem ampliar, eh?, vull dir, les
coses són així com són.

Per tant, el tema ràtios evidentment ha pujat una mica, on es
nota més és a secundària lògicament perquè hem passat d’una
situació de semipresencialitat a una situació de presencialitat. 

El tema d’FP. Bé, jo evidentment d’FP m’agradaria parlar-
ne molt de temps, no en parlaré perquè hi ha tres coses
importants per a mi. Per una part, crec que és important tenir en
compte que es produeix de forma jo diria conscient un canvi en
la concepció general de l’FP i això era clau perquè si no canvia
l’actitud i la conducta dels empresaris, dels sindicats, de les
famílies, dels docents, perquè també els docents han de canviar,
no pensar que perquè un té bon resultats acadèmics ha d’anar
a batxillerat, sinó que pot anar a FP perquè, a més, des de l’FP
es pot anar a la Universitat. És a dir, les vies estan obertes en
tots els sentits. 

Per tant, aquest canvi d’actitud que hi ha en aquest moment
em pareix fonamental, fonamental com a mínim a les Illes
Balears, però s’ha de traduir després, ho he dit moltes vegades,
en els convenis que es fan, que s’aproven, el fet de tenir una
titulació ha de valer qualque cosa a l’hora d’entrar, a l’hora de
la promoció i a l’hora dels salaris, perquè del contrari no en
farem res. I necessitam també, una altra variable important, que
hi hagi empreses amb capacitat de poder tenir estudiants en
pràctiques perquè això és clau. A partir d’aquí, tenim una llei
d’FP, tenim una oferta formativa que va cap a aquests sectors
productius que vostè planteja, es fan uns màsters també, hi ha
màsters d’FP que són màsters d’especialització important. Per
tant, anam cap a un model d’FP dual, ja veurem com acaba.
Teòricament aquesta llei d’FP neix amb 6.000 milions darrere
i és clau perquè si no hi ha doblers serà molt difícil. Per tant, jo
diria que tenim tot un plantejament al respecte.

Què veim nosaltres, per exemple, amb tot el tema de cicles
d’FP d’energies renovables, per exemple? És un tema que s’ha
d’incrementar i s’ha de possibilitar. El tema de nàutica, un
altre, però vull dir que nosaltres anam una mica en aquesta
direcció. Quin és el problema? El problema és que hem de tenir
empreses que siguin capaces de fer aquest tipus de practicants,
després hem de tenir professionals professors que en sàpiguen,
és a dir, a vegades és una qüestió important. Per tant, aquest
creixement pot tenir el seu coll de botella si no es planifica bé. 

Nosaltres enguany -repetim- hem dit 3.000 alumnes més
que és una xifra molt important i creim que la via va per aquí.
Nosaltres ara encara estam en procés de matriculació, és a dir,
per tant fins a octubre no sabrem clar les dades de matrícula,
per tant no les don perquè encara no tenim les dades, però quan
les tenguem les donarem com sempre hem fet i farem una nota
de premsa, però la idea és seguir avançant i sobretot un tema
importantíssim que és que no es perdin alumnes quan la gent fa
grau mitjà d’FP, que a vegades ho deixen, hi ha un cert
abandonament perquè a vegades no hi ha l’orientació adequada
o perquè un es pensava que era d’una manera i és d’una altra o
perquè tal vegada el professor no motiva suficient. És a dir, hi
ha moltes variables al respecte.

Per tant, aquest és un altre tema que hem de plantejar, és a
dir, no es tracta només de posar nous cicles d’FP amb una
oferta formativa adequada en aquests sectors productius nous
que hi ha, fins i tots als vells perquè de turisme també en
necessitam i necessitam de construcció. Jo diria una cosa que
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és important, la construcció a les Illes Balears, la familia d’FP
de la construcció havia desaparegut, ara, enguany, ens va dir -
em pareix que el curs passat-, al cicle de mitjà hi havia 23
alumnes, entre els quals hi havia dones també, i s’havia de fer
d’un cicle de construcció un altre cicle més d’interiorisme, de
rehabilitació, etc. I aquest mateix empresari em deia, “jo vull
que es posi a Menorca perquè ja tenim gent no qualificada al
respecte”, per tant, la construcció necessita de gent qualificada.
Dic un sector tradicional, però que havia quedat sense gent
qualificada perquè la gent d’FP no s’hi apuntava i havia
desaparegut. 

Pensam que aquest cicle és al Politècnic i jo crec que ha
estat un èxit posar-lo en marxa i l’hem posat en marxa gràcies
a la col·laboració amb la Fundació Laboral de la Construcció
on hi ha l’empresariat i els sindicats. Ho dic perquè això sí que
significa també aquesta col·laboració, és a dir, l’administració
per ella mateixa no pot tirar endavant una FP que respongui a
les necessitats del mercat de treball.

Estic d’acord amb vostè, no podem eradicar les aules
modulars en aquest procés constant de vinguda de gent, és
impossible. És veritat que s’ha fet un esforç i crec que..., és a
dir, parlam de també..., és important qualsevol xifra, d’un 1, un
2% d’alumnes que estan a les aules modulars, en fi, parlam de
1.700, mil..., bàsicament a Mallorca i a Eivissa, a Menorca tot
just n’hi ha, hi ha dues aules modulars a Menorca, ho dic
perquè bàsicament Menorca també té una població escolar que
baixa. On s’ha incrementat la població escolar a Menorca és
d’FP perquè és la línia, perquè hi ha altres nivells, com que
baixa la població escolar, com a mínim fins ara evidentment no
sé després de la COVID s’incrementarà. És un tema que crec
que s’ha d’analitzar.

El tema dels CEIP modulars tenim dues coses, un CEIP
modular té una cosa, el pots dur a un lloc i el pots passejar a un
altre, bé, relativament, eh?, no és una cosa fàcil, però pensa que
són moltes més cares les obres dels centres modulars. A Sa
Pobla aquest centre modular d’infantil costarà més, en tot cas
Antoni em pot..., més d’1 milió d’euros, centre de dues línies,
aules..., un centre modular, un centre modular que si qualcú
l’ha mirat, jo no sé si has anat a veure’l, una meravella, és a dir,
per tant ja quan parlem temes modulars doncs s’ha de posar en
qüestió de què parlam exactament i per això s’han de veure les
coses. És un tema que està damunt la taula el debat que vostè...,
sí, el tenim, però és un tema que s’ha de veure quines
possibilitat reals hi tenim. 

Quina és la situació que vostè planteja dels centres nous?
Bé, vostè sap que ja hem presentat el projecte bàsic a Sa Pobla
i a Inca de qualque manera, en fi, perquè volem que
l’ajuntament, que tenim una col·laboració perfecte tant amb
l’Ajuntament de Campos, perquè nosaltres amb aquest tema de
color polític no hi jugam, com amb l’Ajuntament d’Inca. Per
tant, col·laboram perquè si no hi ha col·laboració és molt difícil
avançar. El tema de Felanitx està pendent d’una reunió amb
l’ajuntament i amb tota la comunitat educativa per acabar de
concretar algunes coses. És veritat que és un tema..., en fi, el
CEIP que hi ha, Joan Capó, està..., uf!, explota de qualque
manera i això és una realitat que hem de veure, és a dir, tal
vegada hem tardat, hem tardat temps a trobar una solució, però
bé, estam en la línia de trobar una sortida a aquesta qüestió. El

CEIP de Sa Pobla està en redacció el projecte bàsic, per tant,
a Sa Pobla en aquests moments per a aquest curs ja hi ha un
nou centre modular de Can Cirera a complet, és a dir que ja té
les dues línies en marxa, i esperem que el centre nou sigui una
mica la continuïtat d’aquest centre modular que és un centre
nou a les Illes Balears, no serà un centre modular. Per tant, crec
que estan en una línia de trobar totes les solucions per intentar
que hi hagi les millors condicions perquè no només és
construir, és perquè l’escola es faci en les millors condicions
possibles. Aquesta és una mica la idea.

Per tant, li agraesc la seva..., en fi, la seva intervenció, no sé
si m’he deixat qualque cosa sense contestar, però en tot cas
sempre estic a la seva disposició per a qualsevol dubte que
pugui tenir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol continuar, Sr. Mas?

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, només una coseta, això de l’ajuda als ajuntaments si per
a l’extra de...

(Pèrdua del so)

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

Se m’havia oblidat. Nosaltres hem plantejat a Hisenda que,
com que té un programa de cooperació local, que hi posi la...
en fi, aquesta quantitat tenint en compte que és programa de
cooperació local. Nosaltres el any passat dins les ajudes
COVID ho vàrem plantejar, però hem plantejat a la Conselleria
d’Hisenda que ho plantegi dins el seu pressupost de l’any 2022,
evidentment.

Després els temes de finançament, que en podríem parlar,
no en parlaré avui, però dues coses sí que li vull dir, primer de
tot, el fons COVID de 2.000 milions sí que va ser important des
del punt de vista de l’educació, els 50 milions que varen
arribar. És veritat que en el pressupost del 21 hi havia un fons
generalista de 13.000 milions, del qual no hi havia concreció de
si havien de ser per a educació, deien que podien ser per a
educació, i nosaltres evidentment amb la Conselleria d’Hisenda
treballam per possibilitar que aquesta quota de professorat es
pugui mantenir, com a mínim això, però sobretot està pensat
l’any 22 com ho podem mantenir o no. 

Després pensi que tenim un fons de cooperació territorial
del ministeri per al curs 21-22 de 46 milions, que es diu aviat,
una xifra on el factor d’insularitat ha estat important i després
tendrem un fons React que en definitiva ens ajudarà en temes
d’infraestructures.

Per tant, crec que s’ha de valorar aquest tipus de coses. És
veritat que l’any 22 i l’any 23 estan plens d’incògnites des del
punt de vista fiscal, etc., però creim que com a mínim el
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pressupost del 21 i esperem que del 22 vagi en la direcció que
en aquest moment plantejam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. És el torn del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Buenas tardes al Sr. Consejero, al resto
del equipo que le acompaña, también buenas tardes a todos los
miembros de esta comisión en la que tenemos la comparecencia
del consejero de educación y en la que a mí me gustaría hablar
de lo que para mí son los temas más generales e importantes y
que caracterizan a la educación en Baleares y, sobre todo, por
lo que solemos ser noticia en los medios de comunicación.

Uno de estos temas, por los que somos noticia suele ser la
tasa de abandono escolar temprano según la EPA, que estamos
ahora mismo como cuarta comunidad autónoma con mayor tasa
de abandono escolar temprano. Como ya ha comentado usted
anteriormente con algún otro diputado que ha intervenido, el
porcentaje de personas de 18 a 24 años que en Baleares no
había completado la segunda etapa de educación secundaria y
no seguía ningún tipo de formación, es del 21,3% y también ha
comentado usted que esa tasa media en la Unión Europea es del
10,2%, por tanto estamos en una tasa de más del doble de lo
que sería la media en Baleares; en España el 16, también
estamos como digo por encima de la media de España. 

Entonces, desde la Unión Europea nos establecen como
objetivo reducir el abandono escolar temprano. A mí me
gustaría que usted me explicase qué medidas ha adoptado su
consejería para atajar estos datos negativos ante la falta de
formación secundaria de gran parte de la población, y que nos
sitúa como un país con menos competitividad en factor humano
frente a los alumnos de otros lugares. Porque usted ha hablado
de que se están ofreciendo más cursos de formación..., pero es
que si al final ofrecemos cursos de formación o incrementamos
ratios de personal pero la gente sigue abandonando la
formación, pues no nos sirve de nada todo eso que hacemos. 

¿Le parece a usted, por ejemplo, que suprimir las
recuperaciones en la ESO ayudará a solventar el problema? Ir
pasando de curso a los alumnos que no hayan asimilado los
contenidos, ¿cree que les ayudará a poder sacar con éxito una
FP o un bachillerato cuando llegue el momento?, por mucha
oferta que haya de módulos diferentes y muy especializados,
por mucho que usted disminuya las ratios de los alumnos por
aula, si los alumnos no tienen las competencias adecuadas no
pueden seguir adquiriendo competencias superiores, entonces,
usted, bueno, usted es doctor en ciencias de la educación y
conoce las teorías sobre la construcción del conocimiento, por
tanto, qué le voy a decir yo, ¿no? Pero, claro, ¿lo del
aprendizaje constructivista dónde se queda con esta nueva
forma de entender la educación?

Se supone que los alumnos adquieren nuevos conocimientos
tomando como base las enseñanzas anteriores adquiridas, pero
si no han alcanzado las competencias del curso, ¿cómo van a
adquirir competencias nuevas que requieren haber adquirido

competencias anteriores para poder avanzar en el conocimiento
de las diferentes materias que se imparten en los centros
escolares? Y ¿qué pasa con los niños que sí han adquirido las
competencias? ¿Podrán avanzar como les permiten sus
capacidades cuando, en la misma aula, el profesor tiene que
adaptar los recursos de aprendizaje para aquellos niños que no
pueden seguir por la falta de conocimientos previos?

Su director general de Planificación, Ordenación y Centros
ya ha dicho que ustedes están totalmente de acuerdo con lo de
quitar las recuperaciones porque, según nos dicen, lo van a
arreglar reforzando la atención a los alumnos con dificultades,
reforzando la atención, ¿cómo? ¿Tiene previsto contratar más
profesores de apoyo o pretende que el profesor se desdoble en
una aula a varias velocidades? ¿O será más bien que el nivel
educativo será aun más precario para todos los alumnos?

A todo esto, le añadimos que los niños solo van a poder
repetir dos veces en toda la enseñanza obligatoria, hasta ahora
podían repetir curso dos veces en primaria y dos veces en
secundaria, en la ESO. Con estos cambios, ¿cree que vamos a
conseguir que los alumnos no abandonen los estudios y sean
capaces de cursar con éxito una formación profesional o un
bachillerato?

Y luego, por otro lado, también quería comentarle el tema
de los barracones, que ya ha salido aquí, un centenar de
barracones, 99 concretamente, han quitado 23 pero es que aun
quedan 99 barracones donde están metidos centenares de niños.
Me gustaría que me contestara cuántos alumnos van a estar
metidos en un barracón este año, en las Baleares, porque no son
ustedes capaces de proporcionarles una aula en las mismas
condiciones que a los otros niños.

¿Qué cuesta, construir un colegio entero? ¿5 millones de
euros? Más o menos, ¿no? Bueno, pues con lo que se gastan en
un año en mantener una tele autonómica, que no ve nadie, y
que solo sirve para su auto bombo frustrado, porque no lo ve
nadie, podrían construir siete colegios nuevos, solo en un año.
¿Cuándo tienen previsto dejar de meter a los niños en un
barracón durante siete horas al día, durante nueve meses al
año? A los niños y a los profesores a los que les tocan, claro. 

Otro tema, ¿qué pasa con la libertad lingüística? Nadie lo
ha sacado, siempre somos nosotros, los de VOX, los únicos que
sacamos este tema de la defensa de las libertades de las
personas, no solamente en el tema de la libertad lingüística sino
en muchos otros como por ejemplo, pues bueno, hemos visto
los recursos ante los tribunales de justicia, ante el Tribunal
Superior de Justicia, ante el Tribunal Constitucional, que nos
están dando la razón -por cierto- sobre abusos de la
Administración pública con los ciudadanos. 

Este es otro de los abusos, ¿qué pasa con la libertad
lingüística? Un año más vulneran ustedes los derechos y
libertades de las familias que no pueden elegir libremente la
lengua de aprendizaje de sus hijos entre las dos lenguas
oficiales que tenemos en Baleares. ¿Me puede indicar un solo
centro público en Baleares donde no se contemple la inmersión
obligatoria en catalán, en su proyecto lingüístico del centro?
¿Hay algún centro público que contemple el español como
lengua vehicular? Es más, me conformo con que me dijera uno
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solo, un solo colegio público donde la lengua vehicular fuese
el español junto al catalán, ya no solo el español, sino los dos,
con comunicaciones en ambos idiomas, a doble columna, por
ejemplo, como se hace en otras comunidades autónomas en
donde hay dos lenguas oficiales. Pero es que ni eso. Han
eliminado el español de la enseñanza de los niños que acuden
a la pública, privándoles de adquirir conocimiento técnico en
un idioma que es su lengua materna y que hablan 500 millones
de personas en el mundo, dificultándoles su movilidad
académica en el futuro y limitándoles a ser competentes
lingüísticamente en su mini mundo particular que termina
donde acaba Cataluña y Baleares. 

¿Cuándo tiene previsto su consejería cumplir con la ley y la
Constitución Española? ¿Cuándo van a aplicar las tres
sentencias del Supremo y dos del Constitucional que dicen que
la inmersión obligatoria en catalán no es admisible en el
sistema constitucional español? Y le agradecería que no me
salga con que no hay ninguna sentencia contra el decreto de
mínimos que se aplica aquí, porque eso es hacer trampas. Usted
sabe que un decreto se tiene que impugnar en un plazo de tres
meses, si pasa el tiempo ya solo se puede acudir a los tribunales
por la aplicación de ese decreto que sufra cada uno a nivel
particular. Pero sí tiene jurisprudencia sobre eso y los
tribunales ya han dicho que la inmersión obligatoria es
inconstitucional y ustedes la aplican por la vía de hecho
mediante la aprobación de proyectos lingüísticos en todos los
centros educativos, sin ofrecer ni un solo centro educativo
público en el que la educación se imparta en castellano. 

Usted impide que los padres puedan elegir escolarizar a sus
hijos en su lengua materna, cuando esta es la lengua oficial de
España, porque aquí la Constitución y las leyes les traen sin
cuidado a ustedes, pero luego en cambio es muy legalista para
otras cosas, por ejemplo, cuando lo que quieren los padres de
los niños es que les enseñen Islam en el cole, ahí sí que se
agarra usted a un convenio firmado con la comisión islámica y
se lanza usted a firmar un convenio de cooperación para aplicar
ese acuerdo en Baleares. Islam sí, español no. 

Me pregunto qué mecanismos, qué procedimiento ha
establecido su consejería para asegurar que el contenido que se
imparta en clase de religión islámica no vaya en contra de los
valores de nuestra Constitución porque, les recuerdo, que es
usted el máximo responsable en materia de inspección
educativa en el ámbito de la comunidad autónoma, cuya
finalidad es, entre otras, vigilar especialmente por el respeto a
los principios que dimanan de la Constitución y del Estatuto de
Autonomía. Y evidentemente la visión de la mujer en el Islam
dista mucho de nuestros valores democráticos plasmados en la
Constitución. 

Ha dicho usted, contestando a preguntas de la diputada de
Podemos, que va de feminista pero que no se ha interesado por
este tema de momento, pues ha dicho usted que está en
contacto con el Instituto de la Mujer para asegurar una
educación en valores respetuoso con las mujeres. ¿Han
establecido ya algún protocolo con el Instituto de la Mujer para
controlar el currículum de la asignatura de religión islámica y
corregir los contenidos que puedan imponer a las mujeres las
particulares cargas que les impone el Islam? ¿Van a controlar
que no se inculquen valores que denigren a los homosexuales?

¿Cómo van a asegurarlo si se imparten contenidos de una
religión que expresamente condena a los homosexuales? 

¿Por qué se pone una venda en los ojos ante las sentencias
judiciales que dicen que los padres tienen derecho a elegir la
lengua en la que educar a sus hijos y al tiempo se pliega ante un
convenio de hace treinta años y que hasta ahora no se había
aplicado con la comisión islámica? Me gustaría que me lo
aclarase.

Por ahora lo dejo aquí. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Ribas, per la seva intervenció,
evidentment intentaré contestar tots els plantejaments que vostè
ha fet, de la primera qüestió que vostè ha plantejat faré una
diferència entre el que ha estat l’anàlisi dels decrets o
esborranys de decrets, sobre avaluació i tot el que vostè ha fet
una reflexió, sobre la recuperació per setembre, sobre la
promoció, etc., del tema que vostè planteja de l’abandonament
escolar. 

Evidentment abandonament escolar..., vostè ha donat unes
xifres correctes, vull dir, en això estam d’acord,
l’abandonament escolar a principis del 2000 a les Illes Balears
era d’un 40% i a poc a poc amb la feina de tothom hem arribat
a un 21%. Que tenim encara un camí per recórrer?, sí. 

Quina és la solució?, ho he dit abans i no vull reiterar el que
he dit, per a nosaltres la qüestió clau és la formació
professional perquè a les Illes Balears s’ha passat de l’educació
obligatòria a la feina, teníem un mercat fins ara molt atractiu,
i vostè ho sap perfectament, que la gent sense tenir una titulació
entrava al mercat de treball, això era una altra realitat i això jo
diria des que hi va haver el boom turístic. 

Els problemes de l’FP a les Illes Balears no és un problema
d’ara, als anys vuitanta ja hi havia problemes i va ser el procés
en què molts de centres d’FP varen deixar de fer titulacions o
famílies d’FP que eren importants, el tema de la fusta a
Manacor, el tema de la pell a Inca..., és a dir, això ja ve de molt
antic i crec que el model turístic va possibilitar d’alguna
manera que la gent entràs al mercat de treball sense una
titulació. Per tant, l’FP, la titulació no era un requisit per entrar
al mercat de treball. 

Al País Basc, per exemple, que té un model industrial molt
potent, per entrar al mercat de treball sí que ha exigit una
titulació d’FP i per això l’abandonament escolar al País Basc és
d’un 7% o un 8%, però això té a veure amb el model productiu
i les exigències que es feia respecte d’això.

No crec que els ciutadans de les Illes Balears siguem molt
diferents des del punt de vista intel·lectual de la gent del País
Basc. Per tant, hi havia un mercat de treball que sí exigia
aquesta capacitació, aquesta qualificació i el mercat de treball
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nostre que no l’exigia, tant al de turisme com a la construcció
que es varen convertir en els eixos de l’economia de les Illes
Balears i a poc a poc hem anat perdent productivitat,
efectivament, però la productivitat té moltes variables i aquí, jo
no som expert en economia, però sí que ha perdut, les dades ho
diuen perfectament.

Per tant, el tema de l’FP per a nosaltres és un tema clau per
possibilitar la baixada de l’abandonament escolar prematur. I
sí, nosaltres estam d’acord tant en els currículums
competencials, en la forma de plantejar la promoció, com en el
tema de l’avaluació de competències que planteja el Ministeri
d’Educació, hi estam d’acord, és la nostra concepció i creim
que és una passa positiva de cara a la millora de la qualitat de
l’educació. Jo comprenc perfectament que vostè no hi estigui
d’acord, això ho entenc perfectament, però nosaltres pensam
que serà positiu. No és possible a un país com el nostre, que és
un país on hi ha... de més repeticions a nivell de tota Europa, si
vostè ens compara amb Europa, ens compara amb tot, no
només ens pot dir la Unió Europa, la taxa d’abandonament
escolar i la taxa de repetició en els països d’Europa és molt
baixa, a Espanya repetim i la repetició és eficaç? No és ni
eficient econòmicament, ni és eficaç pedagògicament, ni suposa
una millora de resultats. Això és el que diuen les dades. 

Per tant, pensam que realment el que hem d’intentar és que
hi hagi un procés d’educació amb un currículum competencial,
que es facin adaptacions curriculars i que les promocions es
facin d’acord amb les competències que hagin adquirit els
estudiants al final de l’etapa. I que hi hagi només dues
possibilitats de repetició, em pareix perfecte, també estic
totalment d’acord en aquest plantejament. Per tant, que hi hagi
currículum competencial, que es canviï el tema de la promoció,
el tema de l’avaluació em sembla que és un plantejament de
coherència que va en contra del que ha plantejat la LOMCE, i
jo amb tots els meus respectes a la LOMCE crec que era una
llei que no servia pel que deim, és a dir, a los hechos me
remito, és a dir, la repetició ha estat seguint una variable
important. Per tant, jo sí hi estic d’acord i no crec que sigui un
element negatiu perquè la gent estudiï FP o batxillerat o vagi a
una universitat, no ho crec. Això es demostrarà, però penso que
aquesta política, aquesta normativa va en aquesta situació.

El tema de les aules modulars o barracons, ho he explicat,
no ho vull tornar explicar tot perquè vostè ho ha escoltat, però
en aquests moments estam parlant d’un 1%, és a dir, ho torn
repetir, és una anomalia, però també li he explicat per què
tenim tantes aules modulars i tenim un model econòmic que ha
produït que molta gent vengui, que s’instal·li a les Illes Balears,
que realment els hem de donar un servei com el servei educatiu,
servei social, servei sanitari i infraestructures i no hem crescut
perquè no teníem un finançament adequat i perquè només fa
vint anys que tenim competències educatives quan el boom
turístic ve dels anys seixanta. També tot s’ha de posar,
diguem... 

Ja sé que els agrada que nosaltres tenguem les competències
educatives. Vostè creu que s’han de traslladar a Madrid, jo crec
que seria una catàstrofe si això es traslladàs a Madrid.
Nosaltres pensam que la política que estam fent nosaltres de
construccions escolars, que a finals de legislatura haguem
invertit 150 milions, no em parli d’IB3 ni d’aquest tipus de

coses perquè crec que és demagògia total i absoluta, però jo sé
quins són els seus paràmetres polítics i pens que en aquest
aspecte amb aquesta inversió de 150 milions es demostra la
voluntat política que té aquest govern de seguir millorant
l’educació.

Del tema lingüístic, nosaltres el que volem..., nosaltres no
estam en contra del monolingüisme, nosaltres no volem
estudiar monolingüisme, no ho volem. Volem que la gent
sàpiga català, que sàpiga castellà, que sàpiga anglès, que sàpiga
alemany, etc., aquesta és la nostra política. 

Que el català per a nosaltres és un element de vertebració?
Sí, ho he dit moltes vegades, i que els projectes lingüístics dels
centres possibiliten que la gent aprengui aquests idiomes?,
també n’estam convençuts, i si nosaltres pensam que d’una
escola, d’un model lingüístic no surt gent capacitada des del
punt de vista del plurilingüisme idò nosaltres faríem
l’impossible per modificar aquest projecte lingüístic. Això li ho
puc assegurar.

Per tant, és un tema en el qual tanmateix no ens posarem
d’acord perquè tenim dos plantejament diferents, però nosaltres
no volem monolingüisme, li ho dic clarament.

Hi ha una cosa que m’ha agradat, ha parlat del català, no sé
si ja pensen que el català és una llengua de les Illes Balears o
tenim el mallorquí, el menorquí i tot això, però com a mínim ha
parlat del català. Nosaltres volem gent plurilingüe -gent
plurilingüe-, aquest (...). El monolingüisme no serveix en el
món actual, estam convençuts que no serveix. A mi m’agradaria
parlar més idiomes dels que parlo perquè pens que és una
riquesa i que la llengua és un instrument de comunicació, no és
un element de confrontació i crec que vostès plantegen la
llengua com a un element de confrontració. 

Jo, la llibertat lingüística, la veig, i la llei d’educació, les
sentències que hi ha respecte d’això, no hi ha hagut cap
sentència que modifiqui la normativa lingüística que tenim, que
es basa en una Llei de normalització lingüística de l’any 1986,
que es va aprovar amb consens polític, social i educatiu i el
decret de mínims que es va aprovar amb consens polític, social
i educatiu. Que es poden modificar coses? N’estic
completament convençut, però aquí no tenim una legislació
d’immersió lingüística, li ho dic, li ho he repetit, ho he dit al
seu company Sr. Jorge Campos, no tenim una normativa
d’immersió lingüística.

No sé si vostès consideren que el Partit Popular és radical
en tema lingüístic, però el model que tenim ara està basat en la
normativa que va aprovar el Partit Popular. Els considera
radicals? Jo crec que no, crec que és un model evidentment que
va a aquest plurilingüisme que ja plantejam.

En el tema de l’Islam, vostè fa aquesta demagògia, és a dir,
per unes coses sí... Nosaltres aplicam la llei sempre, eh?
Nosaltres des del moment en què ens diguin que el decret de
mínims no és legal no el complirem, li ho puc assegurar, però
hi ha d’haver una sentència. Nosaltres acatam la Constitució. A
mi, que vostè ens doni lliçons a favor de la Constitució,
m’al·lucina. Jo, lliçons de la Constitució de vostès, res; vull dir,
cadascú es defensa amb els seus fets, amb les seves accions.
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Per tant, jo comprenc que vostès tenen una interpretació de la
Constitució que jo no tenc, evidentment.

La Constitució Espanyola de l’any 1978 és una constitució
per a mi democràtica, que necessita reformes, perquè
evidentment necessita reformes, però pens que les reformes que
vostès plantegen són totalment contràries a la llibertat i dins la
Constitució que vostè defensa hi ha el tema de la llibertat
religiosa, hi és, no sé si l’ha llegit l’article i a més hi ha un
article, l’article 27.10, que planteja el tema de la formació
religiosa que els pares poden tenir i dins l’Islam hi ha gent,
ciutadans espanyols, que professen la religió islàmica. Per tant,
nosaltres complim una llei de l’any 1992. 

Els currículums, per tant, quan hi havia el Govern, el 1996,
que es varen aprovar els currículums..., perquè els currículums
que hi ha no són els currículums que ens venguin dels països...,
són els currículums oficials que es varen aprovar quan era
president el Sr. Aznar i el Sr. Rajoy era ministre d’Educació. I
per ser un professor d’aquesta religió, seran les mateixes
característiques que tenen realment els professors de religió
catòlica, que, per cert, tenim 140 professors de religió catòlica,
140 a les escoles públiques, i podrem tenir 2 professors de
religió islàmica. Però aquests professors tendran uns majors
requisits: han de ser mestres, han de tenir la capacitació de
català, etc. I, evidentment, des de la inspecció educativa es farà
una supervisió com es fa de qualsevol -de qualsevol- tipus
d’assignatura, faltaria més!

I del tema de religió i feminisme en podríem fer un debat
profund, sobre religió i feminisme, eh? Jo no sé si totes les
religions són feministes, si la religió catòlica... Jo ho vull fer,
jo, miri, jo em consider agnòstic, tenc una profunda formació
religiosa, per raons familiars, i estic content de tenir aquesta
formació religiosa, realment li puc assegurar que a més de la
formació religiosa he fet..., conec perfectament tota la teologia
de l’alliberament perquè és un tema que m’interessava, i jo el
que vull de qualque manera -ho he dit moltes vegades- és que
s’obre un debat seriós sobre el fet religiós a l’escola. Vull que
es faci un debat, seriós, no visceral. I sobre això jo crec que hi
ha d’haver plantejaments de si les escoles han de fer les
religions islàmica..., perquè hi ha la islàmica, la jueva,
l’evangèlica i la catòlica que tenen convenis al respecte, si
s’han d’ensenyar a les escoles o s’ha d’estudiar el plantejament
del fet religiós des de totes les dimensions. 

Crec que és un debat que s’ha d’abordar a Espanya.
Espanya és un estat aconfessional, no laic. I, per tant, jo l’únic
que vull, quan dic que aplicam la llei... És que hi ha una cosa
que vostè hauria de saber, totes les comunitats autònomes
excepte Múrcia i nosaltres no hem aplicat aquesta llei de la
religió islàmica. Vostès, que donen suport a governs que l’estan
aplicant, supòs que qualque cosa faran perquè no apliquin la
religió islàmica en aquells governs autonòmics a què vostès
donen suport. Perquè aquí és l’única comunitat autònoma -
juntament amb Múrcia- que no aplica el decret llei de religió
islàmica. Som els únics.

I per tant, si van als tribunals, és que guanyaran! I vostè,
que està d’acord amb la Constitució, sap que als tribunals...,
evidentment a la sentència l’acatarem. Però és que si van als
tribunals aplicaran aquesta sentència i tenim un conveni

d’acord amb aquesta llei estatal, faltaria més!, d’acord amb una
llei estatal.

Jo, evidentment, estic d’acord amb vostè que es pot obrir un
debat, s’ha d’obrir un debat seriós sobre el tema de la religió
però mentrestant nosaltres l’únic que feim no és per voluntat
política, és per aplicació estricta de la llei. I si la religió catòlica
té dret que s’ensenyi a les escoles, també hi tenen dret aquelles
religions que estan institucionalitzades aquí a Espanya. És
veritat que la religió islàmica té una visió de relació amb el
terrorisme, etc. Torn repetir, m’agradaria fer un debat seriós
sobre feminisme i religió, i religions. Podria ser interessant
perquè jo estic d’acord amb les crítiques sobre alguns
comportaments islamistes però aquí som a Espanya i les
normes constitucionals no són ni del Marroc ni de l’Aràbia
Saudita ni d’aquests països, ni de l’Afganistan, són uns valors
del Constitucional que s’han d’aplicar, i a aquests els
aplicarem. Nosaltres si hi hagués un plantejament respecte que
no siguin constitucionals, evidentment des de la inspecció
actuaríem.

Però ara hi ha una altra cosa, també hi ha una reflexió per
part de sectors de la religió islàmica que diuen a nosaltres ens
interessa més que hi hagi religió islàmica a les escoles que no
que es faci a les mesquites, perquè a les mesquites és més
difícil controlar-ho. Jo no he anat mai a cap mesquita, jo li dic
clarament i no sé quins discursos fan. Per tant, què vull dir en
aquest sentit?, que nosaltres l’únic que aplicam és la
Constitució stricto sensu.

I si vostès, que donen suport als governs de Madrid,
d’Andalusia..., bé, de Múrcia no ho sé perquè varen tenir una
crisi, etc., idò el que han de fer evidentment és posar en qüestió
l’aplicació d’aquesta normativa a les comunitats autònomes on
vostès donen suport al govern. I nosaltres l’únic que feim és...,
la segona de les darreres. Múrcia, no, Catalunya ho va fer l’any
passat o l’altre, no me’n record; València enguany ha fet la
religió evangèlica, que l’únic que deim nosaltres és això, en
aquest moment la regla és per a totes les religions. Allà on no
es farà la religió islàmica és als centres concertats que tenen
ideari propi religiós, bé, en podrien fer si volguessin però
aquest ja és un altre debat. Per tant nosaltres el que feim és
aplicar estrictament la llei. 

I l’aplicam en tots els aspectes, Sra. Idoia Ribas, no només
en temes de religions, en temes de llengua, també. No tenim
cap sentència que vagi en contra... Vostè es fonamenta en una
legislació amb la justícia i no hi ha cap sentència que vagi en
contra del que nosaltres feim. Que no ha arribat mai. Per tant,
jo reconec el seu discurs, que és un discurs coherent amb el que
vostè pensa, un discurs que és totalment de respecte, totalment,
i jo li agraesc profundament però jo pens que nosaltres estam
aplicant la normativa no només en temes de religió sinó en
temes de llengua i en temes de currículum i en temes del que és
la normativa educativa.

Fins i tot quan nosaltres governàvem i hi havia la LOMCE,
nosaltres aplicàvem la LOMCE!, i no estàvem d’acord amb
aquesta llei, perquè l’havíem d’aplicar, faltaria més! És que
això és el gran pacte constitucional. El gran respecte
institucional és que, malgrat hi hagi coses que no m’agradin, jo
les he d’aplicar, de la mateixa manera que hi ha sentències
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judicials que no m’agraden i les acatam tots. Aquesta és una
mica la idea i aquesta és la nostra filosofia. Jo la respect
perfectament en el seu plantejament, faltaria més, però tenim
una diferència substancial en aquest aspecte. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. March. Sra. Ribas, vol continuar? No.

Passaríem al següent torn, que és el d’El Pi Proposta per les
Illes, la Sra. Pons ha disculpat i justificat la seva absència avui
aquí. Per tant, passarem ara al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Hauria de dir que substituesc
la Sra. Tur que era la titular però com que ja no és diputada
crec que tenim aquí un buit legal en aquests moments, per tant,
en qualsevol cas, represent al Grup Mixt i, en primer lloc
evidentment vull agrair al Sr. Conseller, la seva presència aquí
i també als seus assessors, perquè, bé, realment és un esforç
important, amb la feina que tenen vostès al principi de curs,
doncs ser aquí totes aquestes hores debatent amb els grups
parlamentaris evidentment és la seva obligació però no per això
hem de deixar d’agrair-los aquest esforç. 

Jo voldria comentar dos elements de reflexió que han sortit
durant el debat que em sembla important no deixar passar de
llarg. Un és sobre el tema de les ràtios, que vostè ja a la seva
primera intervenció ha dit un dia hem de fer un debat seriós
sobre això... Ara fa poc també ha proposat un debat seriós...,
vagi alerta amb proposar debats seriosos perquè segurament es
trobarà que no té espàrring, per tenir-los, vostè ja ho sap. 

Però amb el tema de les ràtios ha dit una cosa que a mi no
m’ha passat per alt, l’ha dita molt de passada, un tema en el que
vostè sap que jo..., m’hi he preocupat especialment i, de fet,
abans de l’estiu en aquesta comissió vam debatre una
proposició no de llei nostra sobre l’efecte que havia donat la
duplicació de professorat en llengua estrangera. És a dir, com
vostè recordarà, nosaltres vam demanar si s’havia avaluat
aquesta política, una política molt costosa, perquè clar, estem
parlant de la duplicació del professorat en una matèria.
Nosaltres volíem saber, des d’un principi de bona
administració, quins resultats havia donat aquesta duplicació de
professorat. 

No hi havia, o almenys no hi ha de forma articulada, una
avaluació dels resultats  que van donar aquest programa i per
això vam presentar una proposició no de llei que es va aprovar
en aquesta mateixa comissió en la qual instàvem la Conselleria
a avaluar periòdicament els resultats d’aquesta acció.

Clar, vostè ha dit una cosa que nosaltres ja intuíem, i que
està molt ben posat l’exemple, de fet ens servirà -aquesta
experiència- per saber la importància que té el tema de les
ràtios; clar, la duplicació del professorat d’anglès, quina lògica
tenia? Posar dos professors a l’aula i innovar pedagògicament.
A la pràctica, què ha passat?, i per això nosaltres estem darrera

d’això, Sr. Conseller. A la pràctica què ha passat? Escolti, els
professors d’anglès viuen la mar de bé, tenen la meitat
d’alumnes que els altres, perquè han partit les classes per dos
i continuen fent el mateix que feien fins ara. Excepte molt
honrades excepcions que segur que n’hi ha, però com que
nosaltres sabem que passa això... Per això anem darrere
d’aquest tema. Perquè, precisament, va en la línia que vostè
diu, reduint la ràtio i no fent res més no solucionarem res. La
qual cosa no vol dir que la disminució de les ràtios és una
condició sine qua non perquè, clar, evidentment, al final, si
estem posant dos professors a l’aula, evidentment estem reduint
la ràtio. Per tant, jo li he de dir, estic d’acord amb vostè, la ràtio
no és un element que per si sol solucioni o millori
l’aprenentatge però és una condició material essencial perquè
això pugui ser així, no? 

I tant, que hi ha aquest tema, no? Un dia farem el debat que
vostè diu, tal vegada ens hauríem de plantejar si la política
aquesta d’haver duplicat el professorat d’anglès no seria millor
revertir-la, perquè al final l’avaluació de les polítiques serveix
per saber si estem gastant eficientment els recursos o no, i aquí
sembla que no els estem gastant eficientment i tal vegada més
valdria que aquests doblers, aquests recursos, els destinéssim
als programes d’innovació pedagògica, que se suposa que sí
que ja estan posant en marxa experiències que milloren
l’aprenentatge. I aquí tanc el tema perquè evidentment no és el
tema que avui ens ocupa però ja que vostè l’ha tret, jo no l’he
volgut passar per alt. 

Un altre tema de reflexió d’aspectes que han sortit en el
debat: hi ha hagut un moment en el debat que vostè ha tengut
amb la Sra. Núria Riera que ha sortit el tema del decret, jo en
dic, perquè ens entenguem, guarderies, centres assistencials,
diguem eh?, per donar atenció a fillets de l’etapa 0-3.

Vostè ha dit una cosa que jo la necessit corregir perquè
vostè ha dit: “es va estar en contra perquè això trepitjava les
competències dels consells insulars”. Sí, jo com a un dels grups
que més ens hi vàrem oposar, perquè trepitjava les
competències dels consells insulars, però també perquè ens
oposàvem al fons, és a dir, la idea de la consellera Santiago,
que evidentment estava molt ben intencionada, nosaltres la
impugnàvem, nosaltres dèiem, no ens hem de conformar a
regular una cosa que no ens agrada que és això que es va dir,
perquè ens entenguem, el model low cost, sinó que el que hem
de fer és ajudar a aquests centres a reconvertir-se en centres de
major qualitat. Aquesta era la idea, aquesta és la política que
s’ha seguit, aquest és el pacte a què es va arribar i aquesta és la
política que segueix la conselleria, per tant, no tenim res a dir. 

Ara, en la línia del que diu vostè que vostè d’alguna manera
acusava al Partit Popular sobre aquest tema anar dient el que li
convé a cada moment, doncs, efectivament a una de les seves
últimes compareixences li varen reclamar, escolti, qui volgués
fer guarderies low cost tenia tot el dret a fer-ho i vostè va dir,
els mateixos que en aquells moments es varen apuntar a
reclamar aquesta reconversió i per tant a fer una política de
qualitat educativa també a l’etapa 0-3 doncs, és clar, si convé
per estar a bones amb la patronal d’aquest sector diu, escolti,
qui vulgui fer guarderies low cost que faci guarderies low cost.
Per tant, estic d’acord amb vostè que hi ha grups que
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malauradament volen estar com es diu popularment a l’hort i a
la vinya, i això té les cames molt curtes.

Un cop fets aquest dos comentaris generals i parlant d’això
d’estar a l’hort i a la vinya realment li he de dir que com que ja
tenc una cert perspectiva de compareixences seves perquè, clar,
ja fa sis anys que som diputat realment m’he adonat el molt que
han canviat els temes que parlam aquí perquè efectivament fa
sis anys ja parlàvem d’emergències, ja parlàvem que el sistema
educatiu tenia amb unes mancances evidents i els (...) de
l’IBISEC..., és a dir, l’IBISEC estava absolutament
desmantellat. Crec que aquesta perspectiva l’hem de tenir
perquè evidentment vostè sap que, miri, fa poc a una
compareixença seva jo vaig venir aquí només per parlar de
temes d’IBISEC i d’infraestructures. És a dir, que estiguem
molt queixosos perquè hi ha coses que no es fan no vol dir que
no haguem de reconèixer que en aquests sis anys hi ha hagut
una revolució a la Conselleria d’Educació. Per tant, jo crec que
vostè fa molt bé de confrontar en aquest cas amb el Partit
Popular perquè evidentment no es pot estar a l’hort i estar a la
vinya, és a dir, no es pot reclamar ara coses que quan es podien
fer no es feien i no només per manca de recursos.

Aquesta era la perspectiva. Vostè a la compareixença com
a tal bàsicament a una part molt important s’ha dedicat a
explicar tot el tema de la pandèmia, jo no m’hi allargaré, crec
que realment el resultat és molt satisfactori, és a dir,
evidentment amb les seves llums i les seves ombres. Sap que
estic molt enfadat, per dir-ho així, per com va anar la
matriculació de formació professional, és a dir, una cosa no
treu l’altra, que jo digui que hi ha coses que no han funcionat
com toca i que a més, doncs, ho he fet públic i he intentat que
vostè comparegui per donar explicacions, no m’impedeix veure
que, atesa la gravetat de la situació, l’excepcionalitat de la
situació, els resultats han estat molt satisfactoris. Per tant,
aquest tema el tanco aquí perquè crec que no val la pena donar-
li més voltes.

Jo li plantejaré dues coses molt concretes prèvies a l’inici
de curs, estiu, coses que passen a l’estiu. Un és el tema de les
obres, simplement li volia demanar de forma molt concisa,
potser són informacions molt, molt puntuals, no sé si vostè les
té a mà, les obres que es feien aquest estiu a Menorca al
Pasqual Calbó i Capó de Llevant, a Mare de Déu del Carme,
Mare Déu del Toro, Doctor Comas ..., si estan fetes, si s’han
acabat satisfactòriament o si ha sorgit algun problema, perquè
ja sabem que a vegades sorgeixen problemes, licitacions que al
final no es poden fer, contractistes que no fan les obres com
toca. Llavors, saber una mica l’estat de la qüestió d’aquestes -
un, dos, tres, quatre- i m’he deixat les obres de reparació de la
coberta de l’IES Maria Àngels Cardona. Saber com està això,
si s’han acabat aquestes obres.

Una altra pregunta, teòricament estava previst que l’octubre
es licitarien les obres de millora del Mare de Déu de Gràcia,
que va ser un dels temes que a una compareixença seva jo li
vaig treure, tot el tema dels banys del Mare de Déu de Gràcia.
M’agradaria saber si aquest tema al calendari a continuació a
aquest la idea que l’octubre doncs comencin les obres o ha
sorgit algun problema. Aquest seria apartat obres.

Després un altre tema que li vull preguntar de coses que
passen a l’estiu, que aquest estiu varen generar moltes queixes:
els tribunals d’oposicions. És a dir, vostè sap que la gent que és
als tribunals d’oposicions, els professors que són als tribunals
d’oposicions no poden acabar el curs en condicions, com toca.
Jo m’imagín que aquí hi ha un problema de..., diguem, de posar
a la balança uns pros i uns contres, clar, els professors que són
a tribunals, professors i mestres que són a tribunals no poden
acabar el curs en condicions perquè, clar, han de preparar tota
l’oposició mentre acaben el curs. Aleshores, quin obstacle hi ha
perquè les oposicions comencin..., els tribunals es constitueixin
quan ja s’ha acabat el curs? És a dir, a partir dels vint i tants de
juny. És això possible? No és possible? Perquè és una queixa
que jo recurrentment la sent i realment és un problema per a la
finalització del curs. Hi ha alumnes que, com aquell que diu, no
es poden ni acomiadar del seu tutor o tutora perquè no hi és,
perquè ha de ser a aquest tribunal d’oposicions. Per tant, és un
problema que afecta la qualitat del final de curs per a molts
alumnes.

Aquestes són dues qüestions concretes. 

Després també volia comentar-li dos problemes o un
problema de l’inici de curs sobre el transport escolar. Transport
escolar. En aquests moments en transport escolar hi ha tota
una..., no en diré queixa sinó posar sobre la taula una
problemàtica que és la dels alumnes amb dues llars. És a dir, jo
ja entenc que és un problema afegit i que al final ja demanem
a la conselleria que resolgui problemes que gairebé són
irresolubles. Transport escolar jo sé que, tot i que per exemple
els alumnes que tenen una llar es demana que l’utilitzin el 70%
de dies, als que tenen dues només es demana 35, però clar això
soluciona una part del problema. Aleshores, simplement saber
si la conselleria és conscient d’aquest problema i s’intenta
trobar alguna solució per donar resposta a aquests problemes.

Després també comentar-li, supòs que vostè n’és conscient,
que hi ha hagut alguns problemes a Menorca amb la licitació
del transport públic. Per exemple en el cas de Llucmaçanes, és
a dir, en aquests moments resulta que, clar, l’adjudicatari
proporciona un autobús d’unes mesures que no passa pels
camins de Llucmaçanes, per tant, és un problema que tenim,
això abans es feia amb microbusos de vint places, qui ha
guanyat la licitació ho fa amb busos de quaranta places i el bus
no passa. Sé que es fan gestions -diguem- artesanals per
solucionar-ho, però bé, aquí a mi em pertoca dir-li que a la
licitació, el plec de condicions d’aquesta licitació tal vegada no
va tenir en compte alguns elements fonamentals perquè aquest
tema funcionés i crec que s’hi hauria de donar una solució,
bàsicament donar una solució que és un cop adjudicat aquest
contracte, un cop signat el contracte fer-ne una modificació
perquè evidentment el contractista no pot anar amb un autobús
de quaranta places. També sé que a l’Institut Biel Martí s’ha
anul·lat alguna ruta de transport escolar i, bé, són temes que ens
preocupen perquè realment doncs, bé, entelen un poc l’inici de
curs.

Després també un altre problema del començament de curs,
Sr. Conseller, que ja sé que té difícil solució, però que realment
fa mal, diguem. Clar, vostè ha parlat, s’ha parlat de tots els
professors que estan de baixa pel fet de ser personal de risc,
no?, clar, aquest és professorat que està en perfectes
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condicions, però que simplement entenc que aquest professorat
que està en situació de risc se l’exonera d’anar al centre perquè
se suposa que està de baixa, però clar, de fet són persones que
tècnicament no estan de baixa perquè són persones que poden
treballar. Aleshores, jo li volia demanar, quants..., vostè té la
dada o si algú li pot passar la dada de quants professors estan
en aquests moments de baixa per ser personal de risc? Perquè
abans ha parlat dels 600 professors o professores que es varen
haver de contractar que jo he fet el càlcul, ha dit multipliqueu
per 45.000, són 27 milions d’euros. Clar, parlam d’unes
quantitats molts grans, i jo pens en la línia del que dèiem quan
estàvem en plena pandèmia, què aprendrem de la pandèmia?
Tal vegada aprendrem noves formes d’ensenyar i noves formes
d’aprendre? La meva pregunta és, aquest professorat que està
de baixa perquè és professorat de risc, però que està en perfecte
estat de salut, no podríem encomanar-los algunes feines que les
facin des de casa, que les facin en règim de teletreball? Perquè
al final sempre falten mans, sempre falten mans per fer plans,
sempre falten mans per fer documents, aleshores, a mi em fa
mal que tinguem ics professors, és la dada que li demano, que
són a casa simplement perquè són personal de risc. 

Escolti, és el que vostè diu, si les autoritats sanitàries diuen
això que diguin això, però a veure tècnicament aquesta gent no
estan de baixa, són persones que estan perfectament, en
perfectes condicions per treballar, el que passa és la situació de
risc de la pandèmia és el que no aconsella que es desplacin al
centre de treball. Escolti, bé que hem fet funcionar tot el
sistema educatiu sense que la gent es desplacés al centre de
treball. Aleshores, crec que és una cosa que no hem après de la
pandèmia, és a dir, escolti, si hem ensinistrat els professors per
poder treballar amb teletreball, home, tal vegada podríem mirar
que aquest professorat, aquests..., m’imagino que com a mínim
deu ser de l’ordre de magnitud del centenar de professors o
diversos centenars de professors, que hauríem d’aprofitar-los.

Per últim, i acab amb aquest tema, em sembla que no ha fet
cap referència a la seva intervenció als programes d’innovació
pedagògica, els PIP. A mi m’agradaria saber aquesta política
quin estatus té a la seva conselleria, és a dir, això és una
política que és prioritària, que és marginal, es vol impulsar, se
li vol dedicar més recursos...? Perquè jo crec que és un dels
elements que més han il·lusionat a una part important del
professorat, al més innovador, al més implicat, i crec que
estaria bé continuar donant impuls a aquesta política. 

I això és tot, moltes 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):

Okay. Em donen un avís diplomàtic, eh? Bé, intentaré ser
molt breu perquè, en fi, hi ha gent que ha de volar i tot això...
No, no..., ja ho sé, ja ho sé. 

Bé, jo del tema ràtios, en fi, estic d’acord amb vostè. Vull
dir que el tema ràtios és evident dues coses: que s’empra a
vegades com diuen en castellà un arma arrojadiza, s’ha emprat

moltes vegades i nosaltres el que volem és que les coses es
facin d’una altra manera. Que és condició sine qua non?, jo
crec que tot és condició, vull dir que no hi ha..., jo crec que hi
ha professors que amb una formació ics amb 30 alumnes ho
poden fer millor que un professor sense una formació amb 10,
no sé si m’explic, eh?

Per tant, vull dir que hi ha casuístiques distintes i, fins i tot,
li diré més jo crec que a vegades hem de començar a plantejar
innovacions organitzatives que hi pugui haver, si hi ha centres
que..., de vegades nosaltres intentam a centres que es puguin
obrir les distintes aules per fer activitats grosses, activitats més
petites, en fi, crec que hem de pensar cada vegada en una
flexibilitat organitzativa perquè, contràriament, crec que
l’educació actual necessita aquesta flexibilitat, no? Però bé,
estic d’acord amb la reflexió. 

Aquella avaluació? Evidentment no hem anat més lluny
però és evident que els resultats no eren significatius canviants
malgrat aquesta baixada i això planteja que l’baixada de ràtios,
en temes concrets que estam plantejant, si no va acompanyada
d’altres mesures és poc eficient i poc eficaç. Perquè ja ho hem
dit moltes vegades: la inversió quan baixes ràtios, inverteixes
en professors, i el professor és el que costa. És a dir, cada
professor, aquí, té una mitjana de 45.000 euros, ho dic
simplement perquè quedi clar que baixar ràtios implica tenir
espai però també contractar professorat. 

Però bé, jo dic de fer un debat perquè crec que a qualque
moment crec que hem de fer un debat allunyat del que és la
política concreta, que de vegades no ens deixa, no diré “pensar
amb tranquil·litat”, sinó fer-ho d’una forma -jo diria- seriosa. 

Ara... De quin decret ha parlat?, és que he escrit tan aviat
que no em...

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

Ah, bé, bé, d’aquest tema, no en parlam, però són evidents
dues coses: jo crec que a les guarderies tenint en compte el que
és l’etapa 0-3 estan en un procés de..., en fi, vostè, també hi ha
una cosa concreta, Menorca té una realitat distinta en temes de
guarderies i escoletes, vostè ho sap perfectament. I la realitat
que hi ha a Mallorca, que hi ha a Eivissa, és totalment distinta,
per tant la regulació jo crec que s’hagués pogut fer des del punt
de vista del decret de la Sra. Santiago, un decret marc, però
bé... Perquè alguns consells insulars ho han reclamat, després,
però bé, estic d’acord amb vostè que hi podria haver una certa
contradicció. 

Hi ha un parell de qüestions concretes. Això del tribunal
d’oposicions. A vegades la planificació es fa perquè a finals de
juliol ha d’estar acabat, m’explic, no? I estam parlant a vegades
d’una setmaneta, tampoc no hi ha grans problemes, no? I,
sobretot, la darrera setmana em sembla que és dissabte i
diumenge, si no vaig equivocat. Nosaltres sabem que provocam
un problema, també ho tenim en compte, però de vegades el
tribunal pensa que si hem fet..., no sé si 150 o 130 tribunals,
multiplicat pels titulars i suplents, mobilitzes molta de gent,
simplement que... Però bé, nosaltres intentam molestar -entre
cometes- el menys possible als centres. Que els molestam a
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final de curs? Sí, també en som conscients, però és molt difícil.
Pensi que a Catalunya, per exemple, es fan les oposicions
durant el curs. A mi és un model que no m’agrada, li dic
sincerament, a mitjan curs, encara és pitjor perquè fins i tot...,
en fi, interins que són allà, en fi, crec que és un tema que
tampoc s’ha de plantejar.

Miri, vostè em planteja un parell de qüestions. El tema de
professorat de baixes, és evident que jo pens que hi ha d’haver
un control estricte, però els controls són mèdics... Quan una
persona es dóna de baixa nosaltres no tenim res a dir, perquè
diu estic deprimit o em fa mal l’esquena..., vostè ja anirà a
cercar si està deprimit o té mal d’esquena. És a dir, si jo tenc un
problema de fetge és objectiu, però un problema de mal
d’esquena o un problema de depressió, és molt difícil tenir
indicadors, i a mi és un problema que em preocupa perquè crec
que la majoria de docents són honrats, coherents i ètics però
sempre hi ha una minoria que s’aprofita de la legalitat i això
també... I no vull entrar en aquest debat perquè no tenc dades
concretes com per reflexionar. I, a més, una persona que està de
baixa, està de baixa, no pot fer feina, és a dir, o estàs de baixa
o estàs d’alta, però no hi ha situacions intermèdies, igual que a
la pública, o et jubiles o no et jubiles, així com a la concertada
hi ha situacions intermèdies de semijubilació i jubilació parcial,
en aquesta qüestió no...

Per les notícies que tenim, a Menorca les obres que s’havien
de realitzar han anat bastant bé, és a dir que s’han complit els
tràmits i els terminis que tocaven. I les obres del CEIP de Mare
de Déu de Gràcia, el projecte està acordat amb el centre i
licitarà en breu, les obres de Mare de Déu de Gràcia. 

El tema del transport, jo sé la problemàtica concreta del
transport però nosaltres a vegades utilitzam l’adreça que ens
indica la matrícula de l’alumne, perquè si no utilitzam l’adreça
de la matrícula de l’alumne és molt difícil tenir en compte
aquesta qüestió. Per tant a vegades, hem de saber de què
parlam i, aleshores, nosaltres tenim clar quan feim una licitació
que podem trobar alguna dificultat específica. I a totes les
licitacions sempre es pot incrementar un 15% el nombre de
places. Que a vegades tenim dubtes que el nombre d’alumnes
és dos quan hauria de ser una quantitat superior?, és veritat.
Que això crea un problema?, també és veritat però ha
d’entendre, i això jo crec que és important, que les coses s’han
de fer i si nosaltres tenim una adreça que diu això, no hi pot
haver una altra adreça, no pot tenir dues adreces, no?, perquè
si no, estàs...

El programa de millora i transformació és evident que
també cal dir que la situació de la pandèmia ha fet, és a dir, tots
els projectes que teníem de cara a la innovació i la
transformació, a partir de la pandèmia, no diré que han caigut,
sinó que han quedat una mica en stand by, però no és que els
haguem oblidat, hi estam treballant i hi havia dos programes, a
la Direcció General de Planificació i Ordenació de Centres, i a
la Direcció General de Primera Infància i Innovació, i en
aquests moments estam treballant en un programa de qualitat i
en un programa..., d’aquest programa que vostè ha plantejat de
cara a veure com podem seguir treballant amb una dinàmica
que faci realment la millora real dels centres.

És evident que a vegades els centres amb el tema de la
COVID han tengut unes -jo diria- prioritats més sanitàries que
educatives, és evident; que molts de problemes d’innovació
s’han quedat dins del calaix, també vostè ho sap perfectament,
i jo esper que després d’aquest curs que la gent treballant amb
aquestes dues direccions generals pensam que, de qualque
manera, hem de veure com podem dur a terme que la millora
que es va començar es pugui institucionalitzar. Nosaltres hem
posat persones i personal per intentar incentivar i impulsar
aquest tipus de programes que ens semblen clau i -torn repetir-
la pandèmia ha tirat per davall una mica els programes que
teníem al respecte. 

No sé si he contestat a tot el que plantejava..., però bé, he
intentat contestar tot allò que tenia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol continuar, Sr. Castells? 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Quant de temps em queda, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT: 

Un minut. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

D’acord, molt bé. Idò seré molt ràpid perquè a més a més
me n’he d’anar. Moltes gràcies, Sr. Conseller, per les seves
respostes. 

Respecte del tema de les dates de les oposicions, la meva
pregunta és: no poden començar els tribunals, no es poden
constituir després d’acabat el curs? Aquesta és la primera
pregunta que li faig. Perquè és un problema per a molts, per a
tots els que estan en els tribunals, i cada any el tindrem perquè
cada any hi haurà oposicions.

Dos: el tema del professorat vulnerable, Sr. Conseller. O no
m’he explicat o vostè no m’ha entès. Jo no parlo de professorat
que està de baixa, jo parlo de professorat que, com que és
vulnerable, o perquè és de risc, no va al centre i llavors el
tractem com si fos un professor que està de baixa, se’l
substitueix, etc. És a dir, jo crec que la situació no..., és a dir,
jo l’entenc a vostè, si a mi em diuen que està de baixa, està de
baixa!, i ja no compto amb ell. Però és que en aquest cas estem
parlant d’un nombre molt alt de professors, li he demanat el
nombre, no me l’ha donat, no el té..., doncs l’haurien de tenir.
L’haurien de tenir perquè haurien de saber la magnitud de la
tragèdia, és a dir, de la milionada que està costant això i si hi ha
alguna solució, que tal volta hi ha alguns professors que
estarien disposats a fer feina en règims de teletreball i podrien
fer aquestes feines. 

I, per acabar, el tema de les adreces, clar, és que vostè em
diu, diu és que nosaltres hem de treballar amb l’adreça que ens
dona l’alumne, clar és que hi ha alumnes que tenen dues
adreces, aleshores... Ja sé que això és la complexitat del món en
el que ens ha tocat viure, però crec...
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EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:  

Acab tot d’una. Haurien d’entendre que hi ha alumnes,
molts alumnes, que tenen dues adreces i haurien d’intentar
donar resposta d’alguna manera, gestionar, aquesta
problemàtica. 

Ja està, moltes 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):

Sí, breument. Estic d’acord amb vostè que no... els nombres
els hi donarem, no es preocupi, és a dir, el nombre de
professors vulnerables, no el tenc aquí evidentment. Hi ha una
cosa que li vull dir: una persona que està d’alta, malgrat sigui
a casa seva, no la podem substituir perquè no hi pot haver una
persona..., dues persones per una plaça, és que si no entram en
una dinàmica molt perversa en molts de sentits, no?

Entenc que és un tema complex evidentment, però és un
tema que és difícil d’abordar i aquí crec que hi ha professorat
que és vulnerable, que necessita la baixa i hi ha professors que
jo podria discutir si la necessiten o no ...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, ja ho sé, ho sé perfectament.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Intentaré ser breu perquè crec que
després de tot el temps que portem aquí escoltant el conseller
aquest ja ha deixat clar moltes de les coses, molts dels aspectes
que ens preocupaven. 

Sí que en primer lloc crec que és de rigor donar les gràcies
a la comunitat educativa per l’esforç que va fer al curs passat
i també crec que des del Grup Parlamentari Socialista estem
relativament satisfets per l’esforç que s’ha fet de planificació,
d’ordenació, de plantejament d’un nou curs, un nou curs com
a transició a la normalitat i crec que és evident davant tots que
s’ha avançat en seguretat, s’ha avançat en presencialitat,
s’avançarà en qualitat perquè tindrem més espais, més atenció
-tal com s’ha dit aquí- i sobretot crec que s’ha de remarcar que
s’avançarà en equitat. 

Aquí hem sentit intervencions per part de diferents grups
parlamentaris en les quals es planteja una situació caòtica, que

falten coses, és clar, i jo ho ha dit sempre, jo crec que porto set
anys dient, sis anys dient el mateix: en educació mai no n’hi ha
prou, en educació sempre fa falta més. Ara estem en una
situació de... no... normalitat i el nostre objectiu és que sigui un
curs normal.

Crec que he de donar l’enhorabona a la conselleria per la
feina que ha fet sobretot en educació infantil, 0-3. Crec que era
un objectiu que no s’ha deixat, malgrat la pandèmia s’ha tirat
endavant i és un moment de posar-ho sobre la taula i posar
sobre la taula tota la feina que es fa com a element bàsic del
sistema.

Del tema d’infraestructures se n’ha parlat moltíssim. Crec
que, jo també porto sis anys dient que falten infraestructures.
També és cert que jo estic... personalment estic molt satisfet
perquè s’ha avançat en infraestructures a les Pitiüses, les
Pitiüses han estat un territori on sempre hi havia un dèficit
d’infraestructures important, no se n’han fet més també perquè
s’han posat entrebancs per poder construir a determinades
bandes, però jo crec que l’escola de Sant Ferran ha estat tot una
lluita i l’hem de posar en valor i sobretot el model de l’escola
de Sant Ferran. El model aquest de 0-3 més l’escola de
primària és tot un repte de canvi de concepció de l’educació; la
duplicació, la doble línia de Sant Carles i l’ampliació de
l’Isidor Macabich... i jo aquí també crec que hauríem de fer...
crec que és de rigor fer un prec que aquest procés de
normalització o ampliació de les infraestructures educatives
sobretot a l’illa d’Eivissa segueixi i que es plantegi la
construcció del nou institut de Vila i aquelles infraestructures
que fan falta.

En definitiva, s’ha parlat de moltes coses, de professorat, de
reforços i torno a dir aquí, s’ha parlat que falten reforços, els
reforços són els mateixos que l’any passat, però crec que s’ha
posat de manifest que a les altres comunitats autònomes s’han
reduït de manera substancial. Jo crec que la reducció brutal que
ha fet Madrid en professorat de reforç és un diferent
plantejament i un diferent model.

En definitiva, jo ja no vull allargar-me més perquè crec que
tots tenim ganes d’acabar i necessitat d’acabar per partir, no
vull acabar més que donant-li les gràcies, vull encoratjar-lo per
seguir aconseguint que el curs 2021-2022 sigui un curs normal
i a aquestes hores, a poques hores d’iniciar físicament el curs
per part de l’alumnat, desitjar un bon començament de curs a
tota la comunitat educativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Seré molt breu. Sé que la confiança va oi, però bé, no tenim
altre remei, dues coses molt concretes, primer agrair el seu
suport com no pot ser d’altra manera i, després, nosaltres tenim
clar que des del punt de vista de les infraestructures educatives
tenim, i no vagi per dit contra ningú, unes zones que han
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crescut molt com les zones d’Eivissa i zones de Mallorca,
evidentment les zones turístiques, a Menorca la població està
molt més estabilitzada, tenim clar que hem de fer un darrer
esforç per intentar com a mínim posar les bases perquè tots els
problemes de dèficit d’infraestructures es pugui anar esmenant.
Aquesta és una mica la voluntat política.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada acabat el debat volem
agrair la presència del conseller i dels seus acompanyants i
desitjar un bon inici de curs a tots i totes.

S’aixeca la sessió.

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

Gràcies i bon viatge.
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