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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui. En primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Antoni Fuster substitueix
Juanma Lafuente.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Passarem a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 2539/21 i 4298/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2539/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a ètica i filosofia a les aules.

Començarem el debat per la RGE núm. 2539/21, dels Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca,
relativa a ètica i filosofia a les aules. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la
Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gràcies, president. La LOMCE eliminava l’assignatura
d’ètica a quart d’ESO i la història de la filosofia de segon de
batxillerat, que passava a ser optativa a criteri de cada
comunitat autònoma. Unidas Podemos va presentar una
iniciativa en el Congrés dels Diputats que va ser aprovada per
unanimitat i que sol·licitava que la LOMLOE recuperés com a
obligatòria l’assignatura d’història de la filosofia a segon de
batxillerat per a totes les modalitats.

La LOMLOE inclou com a obligatòria l’assignatura de
valors cívics a tercer d’ESO i inclou també, com a obligatòria
i troncal, la història de la filosofia, però deixa a criteri de les
comunitats autònomes l’assignatura d’ètica de quart d’ESO,
que va ser eliminada per la LOMCE.

Volem assenyalar la importància que els estudiants rebin
una formació continuada en estudis filosòfics perquè pugui
completar-se un currículum ampli i solvent en aquesta matèria.
Actualment, a la societat hiperconnectada en la qual vivim la
filosofia pot tornar connectar les noves generacions amb la
humanitat, és un camí segur cap a la responsabilitat social,
col·lectiva i afectiva.

Segons un comunicat de la Xarxa Espanyola de Filosofia,
eliminar l’ètica de quart d’ESO és negar als joves el dret a
rebre una formació bàsica i rigorosa en filosofia moral,
impartida per professorat especialitzat en línia, els quals la
societat demana.

En aquest món contemporani en el qual cada dia ens trobem
més allunyades emocionalment unes persones de les altres,
cada vegada més individualitzades, i ara amb el distanciament
social, el teletreball i les limitacions que afecten la vida social

de la població, la situació s’agreuja. És molt important que a
les aules s’aprengui a comprendre el món i la realitat des de
tots els punts de vista i analitzar totes les arestes de la realitat
i proposar noves maneres de ser-hi. Cal ser conscients que
l’alumnat haurà d’afrontar-se a reptes derivats de la pandèmia,
de la digitalització, de les desigualtats socials, de la
interculturalitat, el feminisme, és el moment d’ajudar al fet que
tinguin les millors eines per enfrontar-se a aquestes situacions
d’una manera conscient i responsable cap al bé comú.

La filosofia col·labora i fomenta la formació del pensament
lògic i la reflexió crítica dels estudiants, la formació activa en
filosofia permet desenvolupar la capacitat de criticar, de
dialogar, d’arribar a consensos. Per tot això, hem de preguntar-
nos quin paper han de jugar en el currículum educatiu aquestes
assignatures.

Per tot això, des dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca hem presentat aquesta
proposició no de llei: instam el Govern de les Illes Balears que
s’inclogui en el currículum escolar l’assignatura d’ètica a quart
d’ESO, el Govern de l’Estat a vetllar per l’adequada formació
en aquestes assignatures i que s’imparteixin per docents amb
formació universitària, i, en tercer lloc, que el bloc d’estudis
filosòfics compti amb una càrrega d’hores lectives adequada a
la importància d’aquesta formació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, nosaltres portem aquí aquesta
iniciativa, crec que és una iniciativa que posa damunt la taula
la necessitat que tothom tengui coneixements de filosofia,
d’ètica, de valors, perquè al final el que volem... nosaltres
tenim com a principi de l’educació que surtin de les escoles i
dels instituts ciutadans que pensin, ciutadans que tenguin criteri
propi, ciutadans que tenguin criteris morals per poder ser uns
ciutadans de primera i participar de tota la democràcia, de totes
les institucions amb criteri propi i crític.

La LOMCE, desgraciadament, va centrar el seu focus en
aquelles competències de caràcter més instrumental dels
alumnes, en les competències més de gestió i va, en certa
manera, en certa manera no, va deixar la filosofia arraconada
i la va traure del lloc que li corresponia, va eliminar l’ètica, va
eliminar l’educació per a la ciutadania, deixa la història de la
filosofia com a una optativa a segon i únicament s’impartia
filosofia a batxillerat.

Això què vol dir? Que els alumnes que no arribaven a
batxillerat en la seva vida no han estudiat cap assignatura
referida al pensament humanista, al pensament abstracte, de
valors, etc. Però el que està clar és que des de la UNESCO es
recomana reforçar els coneixements filosòfics dels alumnes
perquè realment els coneixements filosòfics dels alumnes el que
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fan al final és reforçar la seva participació en la democràcia, en
general.

Per tant, la LOMLOE recupera part del valor de la filosofia,
estableix l’obligatorietat d’estudiar història de la filosofia a
totes les modalitats de batxillerat a segon de batxillerat, que és
quan -és ací o no?-, sí, la recupera, recupera la història de la
filosofia perquè al final conèixer la història de la filosofia és
conèixer la història del pensament de la humanitat i això ajuda
a tenir criteri després.

Amb aquesta recuperació de la filosofia també es recupera
l’eina per poder avançar en valors i d’altres. És clar, què passa?
Hi ha tota una sèrie d’assignatures que durant l’etapa de l’ESO
les diferents comunitats autònomes poden decidir-hi i poden
avançar i per això nosaltres aquí portem una PNL en la qual
demanem, penseu que aquesta PNL està registrada ja fa uns
mesos, des del març, perquè el que volíem era que en el
desenvolupament de la LOMLOE que faci el BOIB entri l’ètica
a nivell de quart i que es desenvolupi curricularment el que
escaigui per poder impartir als alumnes d’ESO una assignatura
que els doni criteri propi.

Per tant, presentem aquesta PNL per poder avançar en la
implantació del pensament crític, del pensament democràtic en
els alumnes que facin ESO i que no surtin sense cap tipus de
coneixement. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Poc més a afegir, només dir que entenem
que els estudis..., al marge del que hagi passat amb les diferents
lleis, que al cap i a la fi reflecteixen una manera d’entendre,
cada llei reflecteix una manera d’entendre l’educació i
d’entendre la manera de fer arribar aquesta educació a
l’alumnat, en definitiva, a les nines i nins del país. Però, al
marge d’això, entenem la necessitat dels estudis tant d’ètica
com de filosofia.

Vull recordar que quan nosaltres anàvem a escola
s’enfrontaven religió i ètica, que era així com s’anomenava el
que feies si no feies religió, ara se’n diu valors ètics; és a dir
que és un enfrontament o un confrontament que no és real,
perquè l’educació en valors, els estudis d’ètica o de filosofia
per ells mateixos són necessaris i són importants per a les
persones i per al dia a dia de la societat, que és allà on viuen i
conviuen aquestes persones. I ens fan pensar, l’alumnat que les
rep ens fan pensar i anar un poquet més enllà que el simple dia
a dia i són les que ens ajuden a participar també socialment en
la presa de decisions i en el dia a dia també social de la nostra
comunitat i del que ens envolta.

Per tant, creiem que aquests estudis, així com nosaltres ho
entenem, per tant per això presentam la proposta, sí que són
necessaris per al bé comú de la societat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. En primer lloc, vull deixar constància
d’alguns fets que han passat des de la Llei Wert, des de l’any
2015, en aquests darrers sis anys, perquè no es pot tenir
memòria selectiva de passar a parlar de com va desaparèixer
l’obligatorietat de l’assignatura de la filosofia, amb una llei
LOMCE, amb la LOMQE, per passar a l’any 2021 a fer una
iniciativa i demanar que es torni posar a nivell autonòmic, quan
ara realment no és obligatori, sinó que és optatiu, evidentment,
com s’ha dit, per part de les comunitats autònomes.

Després de la LOMQE, a l’any 2015-2016, el Congrés dels
Diputats va constituir una sots-comissió d’Educació per
negociar un vertader pacte educatiu amb totes aquestes matèries
de les quals moltes vegades parlam aquí, un vertader pacte
educatiu que, a més, un dels impulsors d’aquesta voluntat
negociadora va ser el mateix Partit Popular, el Partit Socialista
va presentar tot un llistat de 10, 12, 13 punts que formaven part
d’aquesta sots-comissió com a temes a tractar, i nosaltres, com
a Partit Popular, vàrem ser un dels principals defensors que hi
hagués un acord polític i un dels temes importants va ser el
tema de la filosofia.

I vàrem reconèixer, a més, que en aquell moment que es va
llevar l’obligatorietat de la filosofia a secundària, tal vegada no
havia estat una actuació realment positiva de cara als al·lots, i
es va reconèixer així en aquesta sots-comissió i es va
reconèixer que aquesta assignatura no havia de quedar
arraconada, és més, que no havia de dependre de la voluntat de
cada comunitat autònoma, sinó que havia d’estar a un
ensenyament obligatori establert a nivell general per
l’administració de l’Estat. I es va aconseguir un consens
important a l’any 2018 i es va aconseguir, a més, una
unanimitat en una iniciativa que ja va dur endavant Unidas
Podemos a l’any 2018, amb el Partit Popular, el Partit
Socialista, va ser un acord unànime de tots, de reconèixer que
la filosofia havia de ser incorporada a secundària de forma
general, a tots els estudis de forma transversal perquè tots els
nins tenguessin aquesta formació.

Quina era la voluntat? Completar un cicle educatiu, que hi
hagués a quart d’ESO, que hi hagués filosofia a primer de
batxillerat i que hi hagués història de la filosofia a segon de
batxillerat, va ser un poc la idea global que es va consensuar
entre tots.

Què ha passat des de llavors? Que la ministra posterior, la
ministra socialista Celaá, a la LOMLOE ha romput aquest
consens i aquest acord unànime que varen adoptar les forces
polítiques; és a dir, no peguem un bot que a la LOMQE no hi
era i obviem que hi va haver un acord unànime de tornar-ho
posar a la següent llei que s’ha fet ara, l’any passat, perquè és
que ens fem un engany a nosaltres mateixos i a la voluntat que
aquests consensos s’acompleixin. I ha estat, a més, la ministra
Celaá la que ha substituït aquests estudis ètics, La ética, que és
pròpiament filosofia, per uns valors cívics, que no és el mateix,
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una cosa és l’ètica, els valors ètics, i una altra cosa són els
valors cívics, i tots dos són importants i no són substitutius un
dels altres, sinó que han de ser complementaris.

I que és la Sra. Celaá la que ho va deixar a l’elecció de cada
una de les comunitats autònomes.

Dic tot això perquè és una llàstima que els mateixos que
vàrem dur endavant la voluntat que hi hagués aquest consens,
que vàrem dur endavant iniciatives en el Congrés, ara, després,
mitjançant els seus dirigents polítics, rompin aquest consens i
presentin una iniciativa que, jo no sé si és que no tenen aquesta
informació prèvia que els he desgranat, o és que, a consciència,
se l’han botada i presenten una iniciativa que realment de
vegades fem com a un mal paper si no tenim en compte d’on
surten les coses i no exigim on toca que es torni posar i es torni
recuperar aquell consens que es va acordar.

Dit això, ens trobam ara que la LOMLOE no té aquesta
assignatura de filosofia i que les comunitats autònomes
optativament, voluntàriament la poden posar o no la volen
posar, hi ha tota una sèrie de comunitats autònomes que
analitzen aquests temes i dins aquests temes hi ha la comunitat
autònoma de Balears que tramita un projecte de llei d’educació,
on s’ha de fer una ponència, on s’ha de fer un debat i un estudi
seriós, tranquil, de com ha de ser el marc general de l’educació
concret a Balears, i aquesta és una de les qüestions que, si és
una situació que ha de decidir Balears, es pot analitzar en
aquesta mesa de treball, perquè, a més, no consisteix únicament
en establir una assignatura, sinó en veure el mapa general de
totes les matèries, afegir hores a una matèria suposa eliminar o
reduir hores a una altra o suposa, per exemple, modificar el
quadrant de repartiment entre els diferents cursos de tot un
cicle.

Per la qual cosa nosaltres, tot i que, com els he dit, som
partidaris que hi hagi aquests estudis de valors ètics, de valors
cívics, que, a més, Sr. Mas, compartim amb vostè que no té res
a veure amb la religió, també compartim la necessitat que hi
hagi aquesta formació religiosa, d’acord amb l’article 27.3 de
la Constitució Espanyol, a més d’això, d’aquests valors ètics i
cívics, però això correspon discutir-ho a una mesa de treball, ja
que el Sr. March tampoc no ho ha posat al seu projecte de llei
d’educació balear...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’acabar, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

..., amb la qual cosa ens abstendrem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies, Sra. Riera. El Grup Parlamentari
Ciudadanos no assisteix a la comissió, per tant, passarem a
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. A mí me llama la atención
esta proposición no de ley porque, efectivamente, está firmada
por el Partido Socialista y hemos escucha al diputado
representante aquí, en la Comisión de Educación, pues
hablando de la importancia de introducir la ética, de reforzar la
filosofía y demás, cuando ha sido su propio partido el que, en
noviembre del año pasado, pues, no respetando el consenso que
había entre otros partidos, incluso sus propios socios de Unidas
Podemos, la sacaron del proyecto de ley.

Entonces, llama la atención que ahora sí que aquí, en
Baleares, se tenga este interés.

Nosotros estamos de acuerdo en que se introduzca la
asignatura de ética en cuarto de ESO, que hay que distinguir, ya
lo han dicho antes, no es lo mismo ética que valores cívicos y
éticos, una cosa es saber o como debería ser esa asignatura de
valores cívicos y éticos, que es para saber para qué sirve una
constitución o cómo funciona un parlamento o qué es un juez
o qué es un impuesto, o sea, saber realmente cómo funcionan
algunas cosas en esta sociedad, y otra cosa es la ética, una cosa
son las cuestiones prácticas, lo que hay que hacer y lo que no,
y otra distinta las preguntas sobre por qué hay que hacerlas o
por qué no.

Lo que pasa es que ustedes también, valores cívicos y
éticos, por eso me decían que no, lo han convertido en un.. -no
sé cómo decirlo-, en un... en un cajón de sastre dónde están
todos sus delirios de identidades de género y demás que, desde
luego, de eso nosotros estamos muy lejos porque creemos que
sirve claramente para adoctrinar sobre materias que no deberían
tratarse en esa asignatura.

Una asignatura que ya implantó el ínclito Zapatero, le
llamaba Educación para la ciudadanía, que después continuó
el Sr. Rajoy, le cambio el nombre nada más, le llamó Valores
éticos, y que ahora sigue con esto.

No debería ser así, debería ser una materia alejada de
cualquier tipo de adoctrinamiento ideológico, que es lo que
intenta hacer la izquierda con esta materia. La ética es otra
cosa, la ética no debería caer en eso, porque entonces no és
ética, es otra cosa.

Y realmente la filosofía es importantísima para la formación
de los alumnos, de hecho nosotros iríamos más allá, cuando
aquí se hace referencia en la exposición de motivos a
bachillerato, nosotros creemos que realmente, lo que está
pasando, por ejemplo, con el bachillerato artístico, donde ahí
es optativa, pues no debería ser optativa, debería ser troncal,
igual que en los otros cursos de bachillerato. Es más, nosotros
iríamos más allá y pasaríamos a reforzar las horas de ética; es
decir, nosotros consideramos importante esta materia y de
hecho así lo hemos demostrado tanto en el Congreso de los
Diputados como en todas partes donde se ha referido este tema.

Y por eso nosotros vamos a votar favorablemente, pero,
vamos, no sé a quién intentan engañar cuando son ustedes
mismos los que en un primer momento sacaron a la ética e
intentaron arrinconar la filosofía, al menos el PP rectificó y se
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dio cuenta del error que habían cometido en la LOMCE, no sé,
si ustedes quieren engañar a alguien, bueno, ya no creo que
engañen a pocas personas ¿no?, pero, bueno.

Nosotros daremos apoyo y seguiremos insistiendo de la
importancia de la formación no solo en ética, sino de la
importancia que tiene la filosofía y la historia de la filosofía en
la formación de los alumnos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, enhorabona per la seva paternitat. I
vaig ja a comentar la proposició no de llei que avui se’ns
presenta aquí, vagi per endavant el nostre suport absolut.

Nosaltres, de totes maneres, volem fer una reacció, sí, una
reacció, una valoració prèvia a la qüestió que avui ens ocupa i
és que és increïble, és injust, sobretot per als alumnes, que cada
govern que arriba a la Moncloa hagi d’acabar fent la pròpia llei
i hagi de canviar la que ha fet el govern anterior. Jo crec que
hem de fer un pensament com a societat i com a representants
polítics a l’hora de fer lleis, intentar arribar a consensos que es
perpetuïn una mica i que no facin tornar bojos els nostres
infants i els nostres estudiants a l’hora de canviar de llei cada
quart d’hora.

Dit això, diré, perquè és el que pens, el que vaig pensar en
aquell moment i que és el que pensa el Grup Parlamentari El Pi,
que la llei Wert va ser una mala llei, va ser una pèssima llei; és
a dir, no només es carregava algunes de les coses en què hi
havia hagut consens durant anys, sinó que és que estava feta
amb una mica de rigor, diguem-ho així, de cap a la no
comprensió amb la resta de grups polítics. 

La LOMCE va eliminar, com ja s’ha dit aquí per part de la
companya d’Unidas Podemos, l’ètica i l’educació per a la
ciutadania, de quart d’ESO, història de la filosofia va deixar de
ser obligatòria a batxillerat, sols va mantenir la matèria general
de filosofia a primer de batxillerat. Em qued amb les paraules
de José Antonio Marina, catedràtic d’institut, filòsof i escriptor,
que vostès coneixen perfectament i que va dir així: “La filosofía
resulta esencial en una sociedad democrática por varias
razones, en primer lugar, porque permite comprender el
funcionamiento de la inteligencia humana, sus posibilidades
y sus límites, y también sus creaciones: la ciencia, la ética, el
arte, las religiones, los sistemas jurídicos y políticos, en un
momento en el que parece que no hace falta comprender,
simplemente es suficiente hablar del advenimiento de la
singularidad o de la posthumanidad, pero necesitamos ahora
saber cómo hemos llegado hasta aquí para poder tomar
buenas decisiones sobre nuestro futuro”.

Hi estic d’acord, una de les funcions de la filosofia, com
deia el Sr. Casanova, és desenvolupar el pensament crític,

perquè tenir criteri és l’única cosa que en aquesta societat, en
aquests moments i en el futur immediat, ens pot salvar.

Així és que la nostra resposta és sí. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. El Grup Parlamentari Mixt no
assisteix a la comissió tampoc, per tant, passarem al torn de
paraula per contradiccions, té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias, presidente. Bueno, quería aclarar que esta
iniciativa es básicamente para que se complete el bloque de
estudios filosóficos que parte de valores cívicos que, por cierto,
en esta asignatura se fomenta el compromiso de los estudiantes
con los valores esenciales, como la justicia, la paz, la
solidaridad, pero también en valores tan importantes como la
igualdad de género o el rechazo a la violencia, y también para
la tolerancia a las diferentes sensibilidades identitarias sexuales
que existen, y que no podemos negar. 

En segundo lugar, estaría historia de la filosofía y después
ética, independientemente del contenido que se establezca por
cada comunidad autónoma, que siempre desde el Govern
procuraremos que sea por supuestísimo con lenguaje no sexista
y en una educación claramente feminista, y de apoyo y de
consenso con la comunidad LGTBI. Sin embargo, me parece...,
me ha resultado incluso agradable que se reconozca que la
LOMCE fue un..., bueno, pues bloqueó, quitó, la asignatura
obligatoria de filosofía y demás, la LOMCE es algo que
tenemos que dejar atrás, y me ha sido grato que el Partido
Popular reconozca en este sentido que la LOMCE fue un
auténtico desastre para el pensamiento crítico y, en general,
para la enseñanza y para el desarrollo intelectual de los niños
y de las niñas. 

Quería recordar que hay un estudio realizado de 3.000 niños
y niñas en el Reino Unido, que se demostró que quienes siguen
las clases de filosofía tuvieron mejores resultados también en
matemáticas e incluso en la propia lengua, en lengua inglesa;
además, todos mejoraron la capacidad de escuchar y de trabajar
en equipo, que nos hace bastante falta, a la sociedad de este
país. 

Yo agradezco a todos los grupos que vayan a votar a favor.
Si esta iniciativa sale adelante, la tendremos incorporada en
nuestra comunidad autónoma más pronto que tarde y eso, a día
de hoy, que se ha conseguido el REB, es una buena noticia para
esta comunidad autónoma. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Gràcies, Sr. President. Jo, dues coses només.
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Volia dir-li al representant de VOX que crec que està molt
errat perquè no té molt clar el que ell vol dir, ell veu valors
cívics i ètics i ràpidament diu que això és adoctrinament.
Perdoni..., no, això, l’únic que fa és posar de manifest l’absolut
desconeixement del desenvolupament del pensament crític. Ja
li ho vam dir una vegada, li ho torn repetir: desenvolupar el
pensament crític no és adoctrinar, desenvolupar el pensament
crítics és formar ciutadans crítics que poden després escollir. I,
per tant, crec que és molt positiu per a la democràcia tenir
ciutadans formats en pensament crític i amb criteri propi.

Després, únicament he de dir a la Sra. Riera que jo estic
content que reconegui, ja li ho han dit, que reconegui que la
LOMCE va fer una destrossa, va fer una destrossa... -sí,
senyora-, va fer una destrossa en el desenvolupament curricular
de l’alumnat perquè es va centrar en aquelles matèries
purament instrumentals, perquè el que volia era fer uns alumnes
que siguin productors, i això distava molt de la realitat.

Jo estic molt content que després es reconegui això, però
també torn a estar sorprès que, quan som davant d’una realitat
on vostè reconeix que la filosofia i l’ètica i l’educació en valors
són criteris de les comunitats autònomes, vostè vengui aquí i
digui: ens abstendrem; és a dir, sí, però no. No, és a dir, si
realment estaven convençuts que feia falta la filosofia, si
realment estaven convençuts d’allò que acaba de dir, votin a
favor, que és el que han de fer.

Res més, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Casanova. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

No en faré ús. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, gràcies. Acabat el debat passaríem a votar la
proposició, però he entès que podríem donar per aprovada la
proposició per unanimitat?

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

No, m’agradaria votar, Sr. President. Nosaltres no hem
manifestat un vot a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. Així, passaríem a votar. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI: 

8 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots en contra?

Abstencions?
 

EL SR. SECRETARI: 

3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Així per 8 vots a favor i 3 abstencions quedaria
aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 2539/21. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 4298/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a educació inclusiva.

Passarem al següent debat, de la Proposició no de llei RGE
núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a educació inclusiva. Per a la seva
defensa té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, he de dir
d’entrada que aquesta proposició no de llei es va enregistrar dia
27 d’abril del 2021, però pensam que té tota la vigència perquè
en aquests moments hem iniciat un curs allà on els alumnes
continuen duent mascareta. 

Nosaltres creiem en l’educació inclusiva, crec que amb això
estarem tots d’acord i per això aquesta proposició no de llei que
avui els presentam i que esperam que tengui el seu vistiplau.

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, juntament
amb les autoritats sanitàries varen acordar des de l’inici del
curs 2020-2021 l’ús obligatori de la mascareta als centres
educatius i, com dic, una proposta i una norma que en aquests
moments continua, una mesura de prevenció contra la
COVID-19 que suposa per a molts alumnes greus dificultats
per realitzar el correcte seguiment de les classes, sobretot en els
primers cursos de primària, els que són petitons i encara no
acaben de parlar bé, aquells que no saben llegir, aquells que no
comprenen i allà on la comunicació oral és complicada,
precisament perquè són petits i es formen. Una mascareta
opaca, com la que duim nosaltres en aquests moments, fa difícil
la comunicació en aquestes edats primerenques i també en
aquelles persones que tenen necessitats especials. També els
alumnes nouvinguts i especialment els alumnes NESE també
s’han vist perjudicats per aquesta mesura de prevenció.

Sabem que la Conselleria d’Educació el passat curs va
donar un total de 516 mascaretes, és la informació de què
disposam però no sabem en aquests moments què és el que
pensa fer la Conselleria d’Educació, no hem obtingut la
informació de moment, l’hem demanada, però encara entenem
també que és una mica prest, però creiem que ja s’han de posar
fil a l’agulla perquè aquests infants puguin tenir aquestes
mascaretes especials, com són les seves circumstàncies i que
acab de contar-los.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104298
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Així que aquesta és la proposició no de llei que té tan sols
un punt i que diu així: “El Parlament de les Illes insta la
Conselleria d’Educació i Formació Professional a adquirir i
repartir mascaretes transparents, certificades per Europa, entre
els centres públics i concertats d’educació primària, en
quantitat suficient per cobrir les necessitats dels professors i
alumnes de primer i segon curs de primària i professorat que
atengui alumnes amb necessitats especials i també nouvinguts”.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. En torn de fixació de posicions, té la
paraula la Sra. Riera, del Partit Popular. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Nosaltres, des del Partit Popular
donarem suport a aquesta iniciativa, ens sembla positiu el fet
que es pugui instar demanar aquestes mascaretes transparents
per als al·lots.

Ens hagués agradat, Sra. Pons, que hagués estat fins i tot
més valenta i agosarada i hagués demanat aquestes mascaretes
transparents per a tot el professorat de tots els centres de
qualsevol etapa, no només de primer i segon; els nins de tercer
són nins de vuit anys o fins i tot els grans, als de secundària
també els aniria bé de vegades tenir el professor amb una
intel·ligibilitat més clara tal vegada que com és darrere una
mascareta opaca.

També vull dir que arriba un poc tard, no vostè, sinó la
iniciativa, fa dos cursos que estam amb pandèmia, hagués estat
bé que aquestes mascaretes haguessin arribat tot d’una. Vull
recordar, a més, que nosaltres hem demanat en diferents
ocasions material suficient en general, fins i tot les mascaretes
normals i el gel, que vostè, Sra. Pons, crec ens va donar suport,
però no obstant, els partits del pacte de progrés no varen voler
aportar aquell material suficient per a tots els centres, fins i tot
vàrem debatre que els centres públics tal vegada tenien més
possibilitat, però aniria als centres privats o concertats, que
moltes vegades eren nins de... diferents germans que havien de
dur el material de ca seva, la qual cosa ens semblava que un
material que era de salut pública havia d’estar a disposició de
tots.

Però, en tot cas, té el nostre suport i ens agradaria que
tengués el suport també de tots i que pogués sortir endavant i,
a més, que es proporcionàs aquest material amb la major
agilitat possible a totes les escoles.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. Bueno, nosotras tenemos algunos datos y
tenemos algunas realidades también, el material de protección
en el 2021 para todos estos temas que proponía también en
algunas iniciativas el Grupo Popular y, en general, todos los
grupos, he de decir y hay que reconocer que han solicitado en
todo momento que las medidas sean las óptimas, las mejores,
que a nadie le falte de nada, tengo que decir que se ha
cumplido, en general: en el 2021 se hizo una licitación de casi
3 millones de euros, casi 3 millones de euros solamente para
productos para material de protecció´n individual para hacer
frente a la COVID, ha sido un desembolso importantísimo que
ha hecho el Govern, precisamente en un momento en el que
tenía que estar y ha dejado claro que la protección en los
colegios era fundamental, tanto ha sido el empeño que,
efectivamente, no ha habido focos de contagio importantes en
las escuelas.

Y, como hemos dicho en repetidas ocasiones, las escuelas
han sido un ejemplo de seguridad y de mantenimiento de las
medidas de seguridad.

Esto tiene mucho que ver, evidentemente, el desembolso de
casi 3 millones de euros, el fondo COVID que se puso para
hacer frente a esta pandemia absolutamente imprevisible. El
Govern actuó con rapidez y todos los centros, concertados y
públicos, tuvieron materiales suficientes para todos los niños.
Fue tal el desembolso que aún, según la conselleria comenta,
queda dinero para que los centros puedan seguir adquiriendo
material de protección. Y aún así se va a iniciar un expediente
de contratación de material adicional por una valor
aproximadamente de 400.000 euros para adquirir nuevo
material que los centros lo precisen.

En el caso de las mascarillas transparentes, también hicimos
nosotras indagaciones en su momento supongo que cuando se
presentó esta iniciativa, nos dijeron lo mismo, y así es y se
constata, realmente los centros tenían dinero, tienen dinero para
adquirir el material que ellos consideren necesario, si tienen
niños con necesidades especiales o que requieran mascarillas
transparentes, los centros tienen dinero suficiente y si no lo
tienen, y a la vista está, nada más que casi que hay que pedirlo
a la conselleria porque se ha hecho un trabajo excelente en este
tema, y no se puede negar lo evidente; en todo caso los centros
disponen de fondos para adquirir el material que necesiten, y
así ha sido durante 2021 y así será durante el 2022, con una
disposición absoluta de la conselleria a seguir licitando nuevos
contratos para adquirir más material.

Entonces, nosotras sí que vemos esta iniciativa acertada,
muy adecuada, que está en sintonía con las propuestas tan
empáticas que suele presentar la compañera Pons, pero no
tenemos otra cosa más que abstenernos en el sentido de que son
los centros los que tienen que disponer què es el material
necesario, y así pues hacer una disposición eficiente del dinero
público.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, un poc en la mateixa línia, la
Conselleria d’Educació el curs passat va fer la compra des de
la conselleria dels EPI necessaris i gels i materials i els va
enviar als centre i, com que hi havia centres que demanaven
aquestes mascaretes transparents, n’hi havia que deman... és a
dir, no cada centre demanava una mascareta diferent, però sí
que hi havia diversitat d’opinions en els centres; es varen enviar
unes mascaretes, ara no record si són dues o tres per docent, i
mascaretes quirúrgiques per a l’alumnat que no en dugés.

En aquest cas, per a aquest curs s’ha habilitat una partida
que s’ha enviat als centres i els centres compren les que troben
més oportunes.

L’any passat hi va haver centres que compraren mascaretes
transparents, ho dic perquè ho sé, perquè per ca nostra en
circulen de mascaretes transparentes, i és perquè en els centres
n’hi va haver que en compraren. Ho dic perquè més o manco el
que demana la proposició no de llei, amb la diferència que no
es fa centralitzat, sinó que cada centre decideix així com ho vol
fer i quina mascareta comprar, es fa per a aquest curs, per al
curs que tot just ara hem començat.

Per això, creiem que és encertat el que demana i la
conselleria ja ho fa. Nosaltres optarem per l’abstenció,
precisament per això, perquè és adequat el que demana i la
conselleria ja ho fa.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, gracias, Sr. Presidente. A nosotros nos parece adecuada
la propuesta, lo que pasa es que nos vamos a abstener, y nos
vamos a abstener porque nosotros consideramos, e incluso así
lo incluímos en una de las recientes propuestas de resolución,
que, dada la situación actual, dado que científica y
médicamente se ha comprobado que el virus, gracias a Dios, no
afecta, o las consecuencias son mínimas, a los niños, nosotros
pedimos que se retire, empiece a retirarse la obligatoriedad de
la mascarilla en menores de 12 años, tanto en interiores como
en exteriores de la escuela, y desde luego en los exteriores a
todos los alumnos.

Por eso, si bien, en principio, podemos estar de acuerdo con
el tema de las mascarillas transparentes, gratuitas por supuesto
a las familias, nosotros consideramos que ya estamos en otro
momento y que hay que empezar a retirar la obligatoriedad de
las mascarillas en los niños menores de 12 años, en interiores
y en exteriores y a todos los alumnos en los exteriores, dados

los datos médicos y científicos que se manejan actualmente con
la evolución del virus.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, nosaltres hem analitzat la
proposta que fa, consideram que és una proposta adient, però
també està clar que aquest tipus de material que ajuda a portar
endavant els principis fonamentals de l’educació que defensam,
que l’atenció individualitzada, la inclusivitat, de fet, la
iniciativa por el títol de Per una educació inclusiva, vull dir
que treballa la inclusivitat i, per tant, estam, en principi, com ja
s’ha dit, a favor de la proposta. Però també hem de dir que això
ja el curs passat es va avançar en això, és a dir, no sols es van
posar les 516 que posa aquí, sinó que vostè també posa que
després se’n va comprar més, en total crec que van dir que
aproxidament es van comprar unes 13.000 mascaretes, i es va
invertir per part de la conselleria més de 90.000 euros
específicament per a la compra de mascaretes transparents.

És a dir, per part de la conselleria es va fer una passa
endavant per avançar en aquest tema.

També és cert que en un primer moment no es van comprar
tan ràpidament com era d’esperar perquè al principi hi havia un
problema de certificació, que no sabíem si eren segurs i d’altres
i, és clar, la conselleria va intentar avançar.

Dit això, després d’aquest curs, a dia d’avui crec que hem
de tornar insistir, ja hi va haver una PNL en la qual dèiem que
s’havien de facilitar mascaretes a aquells alumnes que ho
necessitin, i jo afegeria les mascaretes que necessitin; la
conselleria ha optat pel repartiment de partides per poder
comprar material i nosaltres consideram que són els centres els
que han de decidir a quins alumnes fa falta, quan fan falta i
quin tipus de mascareta han d’utilitzar.

Per tant, tal vegada és molt més assenyat deixar que els
centres, dintre del seu àmbit de gestió, dintre de la seva pròpia
autonomia i molt apropat a la realitat de cada alumne,
decideixin el que volen fer. Per tant, nosaltres farem una
abstenció perquè al final consideram que es fa, per part de la
conselleria s’ha fet la primera passa, però la segona, que és a
partir d’ara són els centres els que han de decidir a quin
moment han de comprar la mascareta, a quins alumnes, si als de
primer i segon o a més o a menys, o sols els nouvinguts, perquè
aquí hi ha una diversitat i això s’ha de concretar després a cada
centre.

Per tant, farem una abstenció per això mateix, és a dir,
volem donar suport però també hem de ser conscients que
aquesta part, una part fonamental d’aquest tema està
solucionada.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Bé, gràcies als grups que ens
donaran suport, nosaltres, ho torn recordar, vàrem presentar i
registrar aquesta iniciativa dia 27 d’abril, allà on hem de
recordar que s’havien repartit una sèrie de mascaretes
transparents, que és vera que llavors es varen reposar per a
aquells infants, lògicament, no només era una per curs, sinó que
s’havien d’anar reposant així com les havien de menester.

He de recordar també que l’any passat i al curs passat, la
conselleria era la que abastia de mascaretes els alumnes, fins a
un moment donat, per què? Ja s’ha dit aquí, no hi havia
abastiment de mascaretes i o aconseguia la conselleria, no aniré
a capítols anteriors d’històries que varen haver de passar
perquè tenguéssim el material a les nostres illes, avions
inclosos, sinó que era la conselleria la que s’encarregava d’això
perquèla impotència dels centres era tan gran perquè no
arribaven a poder aconseguir res.

Estic d’acord, Sra. Riera, que hagués pogut ser més
agosarada, però, com veu, la nostra proposta va ser humil, a
veure si aconseguíem un sí, ja ha vist que no, ni tan sols si
limitam en el temps i a les edats aquesta petició de mascaretes.

Vull dir a Unides Podem que vostè em parla de dades en
global i jo crec que s’han de valorar aquests 3 milions que
s’han posat d’euros, per a material, aquestes xifres que vostè
em dona. Ara bé, la meva petició era molt específica, clara i
petita, per aconseguir aquesta educació inclusiva; és a dir, jo
comprenc que vostès han de donar les macroxifres, però jo he
anat al detall perquè crec que és de caixó, que aquests infants
no en tenen, que hi ha nins amb deficiències auditives i que
tenen tant de dret com la resta de poder rebre l’educació.

Per tant, bé, aquesta abstenció me l’agaf com a una
valoració positiva de la proposta, encara que vostès no hi votin
a favor, i sàpiguen que els vigilarem de prop, a veure si això és
vera que s’acompleix i, si no, qualsevol dia d’aquests tornarem
debatre aquesta iniciativa si el Parlament vol accelerar el
procés a l’hora d’entrar... o la Mesa a l’hora d’entrar les
peticions a les nostres comissions.

Així que res més, gràcies, i mira, és el que hi ha.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Acabat el debat, passarem a votar la
proposició no de llei.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4298/21, relativa a educació inclusiva.

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