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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començam aquesta
primera sessió plenària d’avui. 

Punt únic. Interpel·lació RGE núm. 10412/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
ràtios escolars als centres educatius de les Illes Balears. 

El punt únic de l’ordre del dia correspon al debat de la
Interpel·lació RGE núm. 10412/19, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ràtios escolars als centres educatius de les
Illes Balears.

Correspon, en primer lloc, la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Això és que sí en fred, per entrar un poc en calentor, no és
veritat? 

(Remor de veus)

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, diputats i
diputades. Sr. March, bon dia. 

30 de setembre de 2015, el conseller March signa un acord
marc amb els representants sindicals de l’ensenyament públic
per a la recuperació dels drets perduts -va dir que era-, i que
formava part dels acords de governabilitat de la Sra. Armengol
per a la legislatura passada. Incloïa diferents mesures
d’increment de quota de professorat, pagament de sexennis,
reducció de càrrega lectiva i el compromís de reduir les ràtios
a les aules: 20 nins a infantil, 25 a primària i 30 a secundària.

7 de març de 2016, el Govern de les Illes Balears organitza
un acte a l’auditori del Conservatori amb la Plataforma Illes per
un Pacte i manifesta que vol assumir com a propi el document
per un pacte educatiu de les Illes Balears a través de la
signatura de la Sra. Armengol. La presidenta es va fer moltes
fotos dient que recollia les reclamacions del món educatiu i les
feia pròpies per posar-lo en marxa des del Govern balear. Des
del Grup Parlamentari Popular vàrem assistir a aquell acte en
mostra de suport al sector, però amb la desconfiança que
generava la seva posada en escena.

7 de juliol de 2020, el temps ens ha donat la raó, els
compromisos i els papers signats han estat incomplerts. 

Un dels incompliments més evident, Sr. March, i
preocupant són les ràtios escolars. El document on la presidenta
va estampar la seva signatura estableix que les ràtios s’havien
de reduir, tenir en compte l’alumnat NESE afavorint
desdoblament de grups i no superant un nombre màxim de nins
per aula a cada etapa educativa perquè això determina la
relació docent-alumne i és clau per a l’èxit educatiu, dades que
expressament es limitaven a un màxim de 20 alumnes per a aula
d’educació infantil, 25 a primària i 30 a secundària i batxillerat.

Ben igual que va dir vostè el 2015, dades que no s’havien de
sobrepassar en cap cas. 

Aquest document que va aprovar també el Consell Escolar
de les Illes Balears, que posteriorment varen lliurar a aquest
parlament per ser valorat pels grups parlamentaris a una
comissió de treball, va ser objecte d’un informe conjunt a
aquesta cambra on es va arribar a diversos acords, però també
on es va qüestionar que el Govern aplicàs aquest compromís de
ràtios a les escoles. I el temps ens ha donat la raó.

Han passat més de quatre anys, Sr. March, i les escoles
públiques i concertades continuen saturades amb més nins per
aula dels recomanats. Per més que vostès hagin esborrat els
documents signats de la seva pàgina oficial, per més que hagin
cercat excuses any rere any, les dades i les fotos continuen en
el paper signat i en la memòria de tots. Vostè ha mentit i la Sra.
Armengol ha enganyat a tots els ciutadans de les Balears. 

(Remor de veus)

Tenim les aules massificades, tenim 27 i 28 nins a infantil
i a primària, els sindicats i la comunitat educativa denuncien fa
tres anys que el seu govern progressista de les persones primer
incompleix, primer, les ràtios marcades per la llei estatal. Vostè
va arribar a reconèixer-ho públicament l’any 2017 i l’any 2018,
que tenia un 20% de centres públics sobrepassats, xifra que ha
anat incrementant amb l’augment d’alumnat. Ja no diguem com
estan els centres concertats als quals ha congelat aportacions i
ha retallat mòduls de funcionament. 

És una llàstima, Sr. March, que no hagi complit quan hi
havia doblers, quan va aconseguir disposar de 1.000 milions
d’euros de pressupost anual, un 30% més que en la legislatura
del Partit Popular, i que aquests doblers no hagin servit ni per
millorar la quota de professorat ni per fer escoles noves ni per
reduir les ràtios dels nins a les aules.

No ens digui que la culpa és dels nouvinguts, perquè n’hi ha
cada any des de fa deu anys. No ens digui que la culpa és dels
sindicats que reivindiquen millores laborals, perquè tanmateix
continua incomplint les promeses de reducció horària, de
sexennis o d’equiparació de sous. Doni la culpa a la seva mala
gestió perquè no ha sabut aprofitar el bon temps, i ara que
vénen mal donades pagarem tots les conseqüències d’aquest
incompliment.

Ens trobam a les portes d’un curs delicat després d’un any
de polítiques educatives fracassades per la seva inactivitat
durant el confinament, i ara la situació a les aules serà
insostenible. La massificació d’alumnes a centres antiquats i a
barracons és incompatible totalment amb les noves mesures
sanitàries que obliguen a distàncies de seguretat i protocols de
neteja que no podrà aplicar. A això se li ajuntarà amb la manca
de pressupost que hi haurà a partir d’ara i que li impedirà fer
les inversions que havia de fer abans, manca de pressupost per
la recessió econòmica en què es trobava Balears molt abans del
coronavirus per les polítiques de la Sra. Armengol que ja
anunciaven el creixement econòmic inferior al 2% per enguany,
que ja va suposar una retallada d’uns 50 milions d’euros de
despesa en el pressupost de 2020 i que s’acabarà de desplomar
amb la crisi sanitària. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910412
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És lògic que la comunitat educativa s’hagi rebel·lat en
massa contra les seves informacions per al proper curs. Per més
que intenti maquillar les xifres, d’acord amb les quotes de
professorat que vostè ha presentat, hi ha previst una retallada
en la dotació de professorat i un augment de ràtios a les classes.
Denuncien també que encara no ha aplicat l’augment de
professorat aprovat a nivell estatal des del mes de gener i que
han aplicat altres comunitats excepte Balears.

Tenen tota la raó quan desconfien de les seves promeses, els
centres necessiten suficient personal per afrontar el curs amb
garanties de seguretat. No pot ser que en una situació delicada
com aquesta es planifiqui un nou curs amb manco professorat
i amb ràtios superiors i a sobre es limiti a informar sense
negociar absolutament res a les meses vulnerant els principis
mínims de les regles del joc.

Vostè és responsable de les aules, vostè és responsable de
les ràtios, que els centres estiguin massificats. Expliqui’ns com
ho pensa fer el curs que ve. Els pares volen saber si hi haurà
distàncies mínimes a les aules, perquè les xifres parlen per si
soles. Els equips directius han d’organitzar horaris, els
professors han de planificar l’aprenentatge, hem de saber si els
nins podran anar a classe, si aniran per torns, si entraran a
horaris diferents, si hi cabran tots dins les aules o si quedaran
a casa nostra. Som al mes de juliol, no sabem si apuntar els nins
als menjadors ni si podran dinar a escola ni quin horari podran
fer. 

Ha pensat vostè en les famílies que tenim fills a diferents
etapes? Ha pensat si podrem conciliar aquests torns, aquests
nous horaris i protocols amb la vida laboral?

Vostè també és responsable de no haver eliminat els
barracons, un 70% de barracons que va prometre la Sra.
Armengol eliminar fa dos anys, només n’havien de quedar prop
de trenta i encara en tenim prop de cent. Com guardaran les
distàncies els nins que fins ara estudiaven apinyats dins un
barracó?

Vostè és responsable de la manca d’instituts de secundària
a molts de municipis i de la saturació d’IES de la part forana on
es concentren joves d’un parell de pobles. Com garantirà la
seguretat dels alumnes que s’han de desplaçar a altres
municipis perquè vostès no han construït instituts de secundària
al seu poble i estan a centres massificats i a barracons? Sineu,
Porreres, Manacor, Sa Pobla, Felanitx, etc. 

Vostè és responsable de les ràtios de les escoles públiques
i dels centres d’educació infantil. Els nins de 0 a 6 anys ja no
hi cabien a les escoletes, cada anys s’omplien i quedaven molts
en llista d’espera. Vostè havia de concertar places amb els
centres d’educació infantil privat, però no ho va fer perquè va
dir que volia fer escoletes públiques. Sap què ha fet l’escoleta
pública de Can Nebot? Obrir-la, perquè el varen pressionar
durant tres anys els diputats eivissencs del Grup Parlamentari
Popular. La resta, Sr. March, no hi són, no hi són els centres
d’educació infantil amb places per a tots, no hi són les escoletes
públiques per a totes les famílies, no hi són.

Tampoc no ha volgut donar una ajuda extraordinària a
aquests centres privats que li varen demanar i que el Grup

Parlamentari Popular els va donar veu, i ara molts faran fallida
intentant complir les ràtios sanitàries sense la seva ajuda.

Tot això hagués estat més senzill si vostè hagués fet la seva
feina durant cinc anys, si hagués fet els nous centres educatius
que va prometre el juny de 2015 quan va dir que en faltaven 15
d’urgents, 15, més la reforma de tots els antics que ja no
complien mesures mínimes ni tenien espais comuns. 

Recorda que durant quatre anys el Partit Popular li ha fet
preguntes i interpel·lacions sobre la massificació de centres?
Recorda quantes vegades li hem demanat pels barracons?
Recorda la nostra insistència que complís el seu pla
d’infraestructures perquè no havia fet cap centre educatiu a
iniciativa pròpia?, cap centre educatiu a iniciativa pròpia.
Recorda que l’any passat volia fer algun centre educatiu a costa
de l’ecotaxa?, idò ara ja no farà ni això.

La pandèmia no és culpa seva, Sr. March, però la gestió que
n’ha fet, sí; el retard en polítiques actives i valentes, sí; el
malbaratament dels recursos pressupostaris, sí; les ràtios
incomplertes conforme la llei i els pactes que vostè i la Sra.
Armengol varen signar, sí; la manca de centres educatius i els
barracons, sí; la manca de professorat suficient, sí; la
impossibilitat de garantir un curs segur per a tots, sí; i el control
que li fem des de l’oposició i les denúncies que li fa la
comunitat educativa, també. Tot això és responsabilitat seva fa
cinc anys. 

No ens parli de ràtios mitjanes, de res no ens serveix que
digui que les aules tenen 19 o 22 alumnes de mitjana quan sap
que aquestes xifres surten de pobles petits amb aules petites
amb pocs nins petits. Això no pot servir per vendre una
mitjana, Sr. March, quan per l’altre costat hi ha escoles de
barriades a Palma, a Inca, a Eivissa, a molts de municipis grans
que estan massificades de forma inacceptable. 

Les dades són clares, un 53% dels grups d’educació infantil
superen els 20 nins per aula. Un 20% dels grups de primària
superen els 25 alumnes, i d’aquests hi ha grups que superen
l’extra del 10% que permet la llei, hi ha grups de fins a 32 nins
per aula. No importa ho digui el Partit Popular, ho diu la
comunitat educativa.

Per tant, Sr. March, incompleix vostè l’acord marc,
incompleix el pacte educatiu, les indicacions del servei de
prevenció, les peticions dels representants dels treballadors, no
ha donat resposta tampoc a les demandes que li hem fet des de
l’oposició en la tasca de control durant cinc anys. Si en lloc de
fotos, de plans, si en lloc de tot això hagués gestionat els seus
recursos amb prioritats educatives adequades estaríem davant
d’un escenari diferent, i vostè ho sap, Sr. March.

Nosaltres avui li exigim manco arrogància i més respostes.
Per què, Sr. March, Sra. Armengol, no compleixen el que
prometen? Per què, Sr. March, Sra. Armengol, prometen el que
no pensen complir?

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Riera. Corresponde ahora el turno de palabra
al representante del Govern, el conseller de Educación,
Universidad e Investigación, Sr. March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà): 

Bon dia, Sra. Presidenta, diputats, diputades. Sra. Riera,
miri, ara han escoltat notícies, ara escoltaran la veritat. 

(Alguns aplaudiments)

I ho dic a la manera de Wyoming per donar una mica de
sentit d’humor a les paraules de la Sra. Riera que realment
demostra un desconeixement real del món de l’educació, tal
com va demostrar durant quatre anys. 

Miri, el tema..., jo no sé si ha parlat de ràtios, ha parlat de
tot, ha estat un totum revolutum, un caos total i absolut per
parlar de les qüestions de les ràtios escolars. Miri, les ràtios
escolars és un tema recurrent, tots sabem que realment és un
tema que, des del punt de vista educatiu, genera molt de debat,
genera molta polèmica i que, de qualque manera, s’ha convertit
en un concepte pedagògic clau a l’hora de parlar de resultats
educatius. De totes formes, es tracta d’un concepte que és
important perquè les lleis educatives de tot, sempre que hi ha
hagut lleis educatives, es fa referència explícita al tema de les
ràtios educatives, que cal aplicar i respectar. I en aquest
moment cal dir que des de la Llei general d’educació, fins ara,
les ràtios escolars han anat baixant de forma progressiva,
sobretot a partir de la LOGSE, sobretot a partir de governs
socialistes, evidentment. I dic això per moltes raons; sap quina
va ser la llei que va incrementar les ràtios escolars, Sra. Riera?
La LOMCE. Sap qui va fer la LOMCE? El Partit Popular de
Rajoy i del Sr. Wert. Sap qui és, Sra. Riera, que va plantejar
una retallada de 10.000 milions a Educació i Salut l’any 2012?
Vostès. I això va incrementar les ràtios escolars a la majoria de
les comunitats espanyoles, entre d’altres, de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

A més, li diré més, els diversos estudis internacionals,
nacionals i locals sobre tema ràtios han posat de manifest que
la ràtio, en si mateixa, no és una variable significativa per
determinar els resultats escolars. Que forma part d’aquestes
variables?, sí, però que hi ha altres variables que s’han de posar
en relació per tal de poder analitzar per què hi ha uns resultats
escolars i uns altres. Per exemple, hi ha estudis que demostren,
de forma clara, evident, manifesta, que hi ha una sèrie de
variables que tenen un cost inferior i que són més efectives des
del punt de vista escolar, per exemple el feedback constant cap
a l’alumnat, té un cost baix i realment és més efectiu; o
estratègies cognitives, té un cost baix i és efectiu; tutoria entre
iguals, té un cost baix i realment és efectiu; el treball
col·laboratiu i la reducció de ràtios és una variable important
dins del conjunt, però té un cost significatiu; o la
personalització de l’educació, que té un cost baix i és efectiu. 

Per tant, les ràtios educatives que són importants i que
nosaltres hem baixat, tal i com li demostraré, i li demostraré de
forma clara i manifesta que hem baixat les ràtios educatives, i
les hem baixades de forma important en un context com el
nostre, on hem incrementat progressivament la població escolar
d’una forma important, i les hem baixades malgrat la
planificació que vostès ens varen donar. Per tant, deia, que
aquestes ràtios escolars són cada vegada més eficaces dins d’un
conjunt de mesures, les ràtios en si mateixes no suposen una
millora de l’educació, cal una reorganització de currículums,
efectivament, si no hi ha reorganització de currículums, si no hi
ha flexibilització de l’organització, si no es potencien els
equips docents, si no es redueix la (...) de professorat interí -
que vostès varen incrementar de forma increïble-, si no
s’incrementen els professors d’atenció a la diversitat, que
nosaltres hem incrementat i vostès varen baixar de forma
important, si no hi ha una millora de la formació inicial dels
docents, si no hi ha una millora del que és la formació en
centres, que nosaltres hem posat en marxa, si realment no es
posen en relació les ràtios professors-alumnes amb ràtios a
nivell per alumne, o ràtios per aula. Per tant, és un còctel de
mesures. 

I quina és la situació de les ràtios de les Illes Balears? És
evident que els resultats escolars manifesten que les Illes
Balears estan millorant -malgrat a vostès els sàpiga molt de
greu- dades de PISA, que és una avaluació externa, dades del
ministeri, dades de l’IAQSE, estan millorant les competències
instrumentals bàsiques de matemàtiques, llengua i ciències. I
estan millorant la promoció de cursos, i això són dades
objectives; són dades objectives que a vostès realment els
saben greu que es puguin dir. 

A més, les Illes Balears és de les comunitats autònomes que
presenta un índex d’equitat educativa superior, per exemple, a
la que té la comunitat autònoma de Madrid, que és la comunitat
educativa que té una descohesió educativa més grossa. I durant
aquest temps, Sra. Riera, malgrat a vostè li sàpiga greu, hem
incrementat 1.500 professors, sí, Sra. Riera, i el curs vinent
incrementarem professorat malgrat el que a vostè li agradaria
que no passàs. 

Hem començat a potenciar els equips docents, hem baixat
la taxa d’interins que vostès la varen plantejar de forma clara,
hem impulsat l’ensenyament curricular per competències, hem
fet la formació en centres, hem impulsat l’escolarització
equilibrada -una altra variable important per millorar tot el que
són els resultats educatius. 

Miri, li donaré una sèrie de dades del ministeri perquè vostè
dóna les dades que li interessen, evidentment, jo don dades del
ministeri, dades del ministeri, no dades que vostès utilitzen
d’una forma purament, jo diria a vegades, cínica, des d’un punt
de vista polític i educatiu. Miri, curs 17-18, la meitat de la
legislatura passada, a Espanya, educació infantil, mitjana: 17,6,
a les Illes Balears: 15,5; primària, a Espanya: 20,9, a les Illes
Balears: 20,8; ESO, a Espanya: 25,2, a les Illes Balears: 22,8;
batxillerat, 26 de taxa mitjana, a les Illes Balears: 24,5; FP
bàsica, 12,3, 9,5 a les Illes Balears; i així podria seguir donant
dades en què es demostra, clarament, que nosaltres durant
aquest temps hem fet una baixada significativa de ràtios, però
aquesta baixada significativa de ràtios s’ha posat en relació
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amb la d’altres mesures que jo he dit abans, és a dir, no és una
mesura aïllada, és una mesura contextualitzada que ha
possibilitat aquesta millora de resultats, millora de les
competències, millora de la promoció.

I que som lluny encara de l’objectiu que voldríem? Sí, Sra.
Riera, som conscients de la realitat que tenim en aquests
moments. I, a més, li diré més, des del punt de vista de les
ràtios, evidentment, l’escola concertada té unes ràtios més altes
que l’escola pública. I cadascú ha de prendre les seves
decisions. I, a més, li diré més, Sra. Riera, no tenim ràtios
il·legals; fins i tot la CNT, un sindicat -segurament afí a vostè-
l’any 2019 va fer un contenciós administratiu dient que la
Conselleria d’Educació tenia ràtios il·legals, sentència de 2020:
no només no hi ha ràtios il·legals, ratificat per sentència, sinó
que a més van fer pagar les costes a aquest sindicat, costes del
judici. Més li diré, alguns sindicats que són a la mesa sectorial
també han dit públicament que tenim ràtios il·legals. No tenim
ràtios il·legals, Sra. Riera, no tenim ràtios il·legals, i això,
malgrat la LOMCE -la seva llei, una llei que necessitam
derogar ja, d’una forma ràpida- va incrementar les ràtios
educatives, se’n recorda, Sra. Riera, que va incrementar les
ràtios educatives i va baixar l’increment del nombre de doblers
que hi havia?, i varen baixar el nombre dels professors?, i varen
incrementar la taxa d’interins?, i varen fer reformes que anaven
a la contra del que són els països europeus? Aquesta és la
realitat de la seva política educativa, Sra. Riera. 

Però no només això, cal dir que, també, una dada que és
important analitzar quan parlam de l’educació a les Illes
Balears, i a Espanya, i a Europa, i a tot el món, és la relació de
ràtios per professor; una cosa són les ràtios per aula, i les ràtios
per professor; que és una mesura molt important que els centres
han de fer jugar per millorar l’organització del rendiment
educatiu. 

Una sèrie de dades: sap quina és la ràtio, a infantil i
primària, d’alumnes per professor? 12,6, l’any 2015-2016, i 12
l’any 2019-2020. ESO i batxillerat: tenim 10,5, actualment al
19-20, i partim, evidentment, a causa de l’increment que hi ha
hagut a la universitat, 19,5. Per tant, també amb aquestes dades,
també amb aquestes dades, hi ha hagut una baixada i un
increment important d’aquesta relació entre professors i
alumnes, no professors-aules. I aquesta és una variable que els
centres han de fer servir, de cada vegada més, perquè tenen
capacitat organitzativa per tal de definir formes distintes de dur
a terme la seva organització docent. 

Per tant, Sra. Riera, malgrat les seves visions sempre
apocal·líptiques, sempre els he dit que seria interessant, que
qualque dia parlassin bé de l’educació, sempre en parlen en
negatiu. A mi em pot criticar el que vulgui, pot dir totes les
mentides que vostè considera quan parla d’educació i quan
parla de la meva gestió, però parlin bé de l’educació, no parlin
bé de la comunitat educativa ara perquè els interessa
tàcticament, perquè hi pugui haver crítiques al contrari. I sí que
estam planificant adequadament el curs 20-21, ja he demanat
una compareixença, ara no li donaré resposta a això, he
demanat compareixença, Sra. Riera, ja serà la quarta o
cinquena compareixença que faig per explicar la política
educativa. Vostè ja pot fer així, però, quantes vegades varen
intentar no anar a les compareixences quan vostè era ...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, Sra. Riera, les ràtios, les hem baixades, les ràtios
les hem baixades, i quan hi havia una ràtio superior li posaven
un professor més de suport, d’acord amb els centres educatius.
Ho ha de dir tot, perquè si no ho diu tot, Sra. Riera, està
enganant i a vostè li agrada enganar, diu mentides. Em diu
mentider contínuament i tot el seu discurs és una mentida
educativa, mentida política realment. I, per tant, des d’un punt
de vista realment de les dades, és evident que aquestes...

(Remor de veus)

Escolti'm, que jo l’he escoltada en silenci, ja sé que costa
molt acceptar la veritat, jo he dit que contaria la veritat.

(Alguns aplaudiments)

I miri, Sra. Riera, a vostè que no li agraden les mitjanes, li
vull dir que el curs 14-15, que vostè era a la Conselleria
d’Educació -esper que estigués a la Conselleria d’Educació, no
sé si feia de portaveu a la Conselleria d’Educació, ja no ho sé
molt bé-, les dades de ràtio estaven per damunt de la mitjana
estatal, fixi’s, vostè que no creu en els mitges, resulta que
estava per damunt la mitjana estatal, qualque cosa malament
devien fer o tot ho varen fer bé en aquesta etapa de la qual tan
orgullosa que està vostè. Hem baixat les ràtios gràcies a
l’increment del professorat, Sra. Riera, hem baixat les ràtios
gràcies de qualque manera al que feia referència a la baixada
d’interins de forma important. És clar, Sra. Riera, hem baixat
les ràtios educatives a tots els nivells educatius. I això ho hem
fet en un context en què hi havia un increment important de la
població escolar. Jo no critic mai la gent que ve a les Illes
Balears...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

... -ara acabaré. Després tornaré. En tot cas sí que li voldria dir
que nosaltres hem baixat les ràtios escolars, malgrat la LOMCE
educativa i mai no hem aplicat la LOMCE que planejava un
10% més en funció per poder escolaritzar.

Per tant, Sra. Riera, abans de començar a criticar el que han
fet els altres, que em sembla molt bé que vostè ho ha de fer i
que de qualque manera és la seva funció i la seva obligació
política, jo li demanaria que també fes una autocrítica, una
autoreflexió perquè jo li he dit moltes vegades, l’educació a les
Illes Balears només serà possible amb l’acord de tothom. I sí
que estam en una situació...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

... prou complicada i li puc assegurar que de cara al curs vinent,
no només partim del professorat actual, sinó que hi haurà un
increment significatiu. Jo sé que aquesta notícia a vostè no li
agrada gens, el que li agradaria és que hi hagués retallades
perquè és allà on vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

... se sent molt a gust.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara la rèplica per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, aquests tics autoritaris de
menyspreu que té vostè amb l’oposició, no amb la meva
persona, en general quan li demanam una compareixença o li
demanam dades, no li fa cap favor, l’únic que demostra és que
vostè està prou nerviós i és perquè ha incomplert les seves
paraules. Jo li he dit que només parlés de ràtios mitjanes...

(Alguns aplaudiments)

..., jo li he dit que no em parlés de promeses, jo li he dit que
m’expliqués per què va prometre 15 centres nous l’any 2015 i
no n’ha fet cap a iniciativa seva; per què va prometre ràtios de
20 nins a infantil i encara hi ha aules que en tenen més de 20.
Per què va prometre 25 a primària i hi ha aules de 27 i de 28,
que no em parli de mitjanes i per què va prometre 30 i hi ha
més nins dels que toca a secundària i estam massificats a molts
de centres, a molts de pobles de la part forana.

Per molt que vostè faci una exposició amb tanta arrogància,
jo li he dit que ens donés més respostes i no ho fa. I la veritat
és que vostès estan enganant a la gent i varen dir que vendrien
les persones primer i que vostès invertirien en educació i no ho
ha fet durant quatre anys que tenia 1.000 milions d’euros més.
Què passa? Que ara vendran retallades, perquè ja els han llevat
50 milions de despesa i no ho podrà fer i ara haurà de complir
més protocols sanitaris i la responsabilitat serà seva, per molt
que vostè intenti menysprear les intervencions de control que
li feim des de l’oposició.

Miri, no importa..., sap què és aquest document, Sr. March?
Miri’m un segonet, sap què és aquest document? No és la
LOMCE, aquesta llei bàsica que vostè com a conseller en lloc
de menysprear, ha de complir perquè ja no és del Partit

Popular, fa dos anys que és del seu govern. No és cap informe
del Partit Popular, sap què és Sr. March? És l’informe de
reflexions i propostes del Consell Escolar, del seu Consell
Escolar, que vostè ha d’escoltar. I com a reflexions li diré el
que diu, Sr. March, que el sistema educatiu es va convertint en
un aprenentatge a distància, sense cap mena de formació
prèvia, que no hi havia cap formació als docents per
modernitzar aquest ensenyament, per fer educació a distància,
que no hi ha hagut recursos informàtics per als docents, que
gran part de l’alumnat no tenia accés a la xarxa, ni dispositius
de connexió, imprescindible per fer un seguiment de les casses
on line. Això és el que han dit d’aquesta etapa de confinament
que vostè diu que ha gestionat tan meravellosament bé.

Sap quina és la conclusió també d’aquest informe, Sr.
March? Que el procés educatiu de l’alumnat de Balears s’ha
vist greument danyat, “greument danyat”, diu el Consell
Escolar; que una part d’aquest alumnat que s’ha vist greument
danyat, sobretot en el seu dret a l’educació, han estat els nins
amb necessitats educatives especials i amb dificultats
d’aprenentatge i que s’ha de revertir tot això per aconseguir
igualtat d’oportunitats. Aquesta igualtat d’oportunitats que a
vostè no li agrada gens, perquè la proclama el Partit Popular i
que a vostè no li agrada gens i que suposa que tots els nins
tenguin les oportunitats màximes i que arribin fins on puguin
arribar.

I sap quina és la primera proposta que fa el Consell Escolar,
Sr. March?, vostè no la comentarà però jo sí la hi diré, la
reducció de ràtios, que hi hagi manco ràtios, que hi hagi manco
nins per aula i manco professors per a la seva atenció, per
complir els protocols sanitaris i per raons pedagògiques. El
Consell Escolar li diu que la vertadera situació en què es troba
el nostre sistema educatiu ha sortit a la llum, la situació de fa
cinc anys, que falten inversions en infraestructures, que s’han
d’agilitar les obres pendents, que s’han de cercar reformes amb
urgència, que s’han de cercar nous espais perquè no n’hi ha de
disponibles, que s’han de respectar les zones de joc i d’esports
i que no hi ha a dia d’avui garanties per a una educació de
qualitat.

Per tant, Sr. March, no és que el Partit Popular menyspreï
l’educació, ni que critiqui l’educació, el critica a vostè perquè
vostè ha menyspreat l’educació durant cinc anys i ha
menyspreat la comunitat educativa no fent aquella feina que li
tocava fer, que era invertir els doblers i prioritzar en aquestes
actuacions. I menys arrogància li he dit abans, manco
arrogància i més respostes.

Li llegiré -per acabar- unes reflexions que m’han fet arribar
uns docents anònims. “El mateix dia que sabem que les altres
comunitats educatives contractaran 5.000 docents més, se sap
que a les Illes Balears en contractaran almanco 350 menys.
Cada any, quan es parla de la quota de professorat o nombre de
professionals que falten a un curs, l’actitud de la conselleria és
la mateixa, oferir menys per després fer una roda de premsa
anunciant amb somriures que han incrementat la proposta
inicial, volent fer creure que fan grans esforços i escolten
tothom. Però ni fan esforços, ni escolten. Ja tenen clar des del
principi on s’arribarà i s’asseuen a informar sense negociar res.
Enguany ja s’han fet les rodes de premsa fins i tot abans
d’informar a els meses sindicals sense amagar-se -vostè, Sr.
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March-. L’excusa de cada any -la seva- és semblant, són temps
difícils, prometen que el curs que ve no serà així i hi haurà més
recursos. No ens agrada, però hem de prioritzar i enguany el
que faran és afegir darrera la paraula COVID com una
justificació més. El professorat està esgotat i no té temps de
reaccionar, perquè la conselleria s’encarrega de tancar aquests
temes quan el curs ja ha acabat i estam de vacances. Però les
responsabilitats dels docents augmenten, les hores lectives
augmenten, els informes que no llegeix ningú, Sr. March, a la
seva conselleria, augmenten, i les ràtios augmenten. Després
demanaran millors resultats als professors, es compararan amb
altres comunitats i se sorprendran que tenguem tantes dades
educatives a la cua de tothom”. 

Això diuen els docents, Sr. March, no ho diu el Partit
Popular. 

L’any 2018 governaven vostès, varen deixar el fracàs en un
40%, un 40% d’abandonament prematur a les escoles. Amb el
Partit Popular el vàrem revertir fins al 26%. El tornen tenir
vostès al 26 i busques, 27%. Sí, Sr. March, el tornen tenir amb
aquestes dades, amb una recuperació econòmica que han
tengut. No volem ni pensar com estarà el fracàs escolar quan
hagi acabat la seva legislatura o de la Sra. Armengol, perquè no
sabem si vostè acabarà la legislatura. 

Faci’ns un favor, deixi l’educació el curs que ve en mans
d’una altra persona un poc més coherent i més responsable,
manco arrogant i que faci un poc més de feina, perquè si no
tornarem lamentar quan vostès acabin de governar, un fracàs
escolar capçalera de tot Espanya, un abandonament escolar
pitjor i sobretot les ràtios saturades i, com li he dit abans, Sr.
March, no haurà fet vostè ni un centre educatiu a iniciativa
seva.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara en torn de contrarèplica té la
paraula el conseller d’Educació, Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. President, diputats, diputades, Sra. Riera, que vostè em
parli d’arrogància em sembla un acte de cinisme. Recorda vostè
el menyspreu que varen tenir amb les més de les 100.000
persones que varen sortir al carrer denunciant la seva política
educativa?

(Alguns aplaudiments)

Això sí que era un acte realment de diàleg amb la comunitat
educativa. Sra. Riera, jo vull tenir molts de defectes, però n’hi
ha un parell que no tenc, som una persona feinera, som una
persona responsable, som una persona que creu en el que fa,
que estim el que faig, em puc equivocar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i em puc equivocar... -Sra. Durán, si vostè vol debatre amb
mi vengui aquí i debatrem, de moment escolti’m, que és
realment el que jo li deman.

(Remor de veus)

Per tant, l’arrogància es demostra amb fets, Sra. Riera, i
vostès tenen un màster, un currículum d’arrogància que
realment crida l’atenció. 

Miri, vostè tanmateix no escolta el que li dic. Hem millorat
la situació educativa de les Illes Balears, milloram la situació
educativa de les Illes Balears i millora de forma important, no
amb la velocitat que voldríem, no, no amb la velocitat que
voldríem, Sra. Riera, això és evident que no és amb la velocitat
que voldríem, però la milloram. Baixam ràtios, malgrat que
vostès considerin que no, baixam ràtios.

Li vull dir una cosa: si vostès tenguessin el balanç del que
fem a educació, l’haguessin fet vostès, vaja, seria increïble la
capacitat que tendrien de fer màrqueting de les coses que estan
fent...

(Remor de veus)

Vostè diu..., m’ha llegit unes reflexions del Consell Escolar,
les he llegit, Sra. Riera... del Consell Escolar. Vostè només
utilitza el Consell Escolar quan l’interessa. Nosaltres anam al
Consell Escolar. Quantes vegades va anar al Consell Escolar
vostè a debatre? Quantes vegades va anar al Consell Escolar?
Jo hi he anat cada any a debatre al Consell Escolar, cada any,
a presentar pressuposts. 

No, Sra. Riera, hi he anat a presentar..., no és cap medalla,
és presentar pressuposts, a debatre amb gent, a analitzar
algunes coses que la comunitat educativa volia. Hi he anat. I
també demanaré per anar abans de finals d’aquest curs a
debatre amb el Consell Escolar totes aquelles qüestions que
volem debatre.

Sra. Riera, a nosaltres el debat no ens fa por, el diàleg no
ens fa por, hem convocat totes les meses, totes, la de pares, la
de família, la de pares i família, la de concertada, la de
directors i la sindical...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles)

Sra. Riera, el problema no és aquest. El problema és que
nosaltres vàrem presentar unes...

(Remor de veus)

... -Sra. Riera, escolti’m. Sra. Riera, nosaltres... m’hagués
agradat que hagués vist la mesa sectorial, la que vàrem fer, quin
debat hi va haver. Sap quin era al final? Vàrem presentar
alternatives a les instruccions del curs 2020-2021, ni una, varen
presentar dubtes, varen presentar algunes reflexions i l’únic que
vàrem demanar va ser quants de docents hi hauria.

Aquesta és la qüestió i jo vaig dir que partiríem dels docents
que tenim actualment, partirem dels docents que tenim en
aquest curs 2019-2020, i aquesta serà la base per al curs 2020-
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2021 i d’aquesta base hi haurà un increment significatiu del
nombre de docents de la pública i de la concertada. Jo sé que
a vostè això li sap molt de greu. 

Hi ha tota una sèrie de doblers per tot el que seran
increments d’ajuts de menjador, hi haurà increment del que
seran... tot el que fa referència a neteja, el que serà el servei de
protecció individual. Això són realitats, Sra. Riera. 

Hi haurà..., hi ha hagut convocatòries per a les escoletes,
quantes convocatòries varen fer vostès d’escoletes, per cert?...,
quantes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i les ràtios baixaran perquè si hi ha una estabilitat, que
enguany ja hi ha una certa estabilitat del nombre d’estudiants,
incrementant professors, basta que divideixi i veurà que les
ràtios estan baixant, Sra. Riera.

Per tant, diria que sigui una mica seriosa, sigui rigorosa amb
les dades i podrem tenir un debat seriós. M’encantaria tenir un
debat seriós amb vostè, m’encantaria, però és molt complicat
tenir un debat seriós amb vostè, sap per què?, perquè vostè
l’únic que fa és intentar plantejar-ho tot en negatiu. 

Jo li ho he dit moltes vegades, mà estesa a vostès, són el
principal grup de l’oposició. Són capaços d’entendre què és un
pacte educatiu, un consens educatiu? No en són capaços perquè
encara duen dins tot el que varen sofrir en la legislatura del Sr.
Bauzá.

I li diré una cosa: nosaltres estam convençuts que durant
el... de 2015 a ara ha millorat l’educació, hem incrementat
docents, hem baixat la taxa d’interins, hem... inversions en
infraestructures educatives, li agradi o no li agradi, hem baixat
les ràtios, hem baixat les ràtios educatives, Sra. Riera, les hem
baixat.

Sra. Riera, és que vostè sempre diu que no i no dóna cap
dada. Agafa una dada específica d’un centre, però hem baixat
les ràtios educatives a tots els nivells educatius, Sra. Riera, a la
pública sobretot, però a la concertada també, Sra. Riera, i hem
millorat els resultats educatius, tots, ho diu IAQSE i ho diu
PISA o és que també manipulam PISA, Sra. Riera?

Per tant, jo...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., PISA, "trepitja", vostè encara se’n recorda d’aquesta
qüestió. Per tant, nosaltres...

(Remor de veus)

... en aquesta... Sra. Riera, jo tenc un respecte cap a vostè que
no el té vostè cap a mi. Li demanaria més respecte cap a mi.
Som respectuós cap a vostè. Vostè arrogància, arrogància i si
l’arrogància es demostra amb fets i vostè és d’una arrogància
increïble. Escoti’m perquè jo l’escolt perfectament.

Li diré que les ràtios han baixat, Sra. Riera. La seva
interpel·lació era de ràtios. Vostè ha parlat de tot perquè quan
parlen de tot és que no hi ha argument de res, Sra. Riera, parla
de tot, agafa del Consell Escolar, agafa dades, però no hi ha
una argumentació sòlida sobre el que han dit. Nosaltres, li dic,
Sra. Riera, que hem incrementat durant aquesta legislatura el
nombre de docents, hem incrementat... hem baixat les ràtios
educatives...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... hem millorat tot el que fa referència als resultats educatius,
hem millorat les infraestructures educatives, cada any hi ha un
increment de la millora d’infraestructures educatives. Sí, Sra.
Riera, el que passa és que vostè no vol veure la realitat, li
agrada veure la realitat que realment a vostès els agradaria que
veiéssim, però no és així, Sra. Riera.

Per tant, durant aquest temps i el pròxim curs hi haurà unes
normes, unes instruccions que van amb les normes de seguretat.
Ja he demanat una compareixença i podem debatre aquí quines
són les seves alternatives i les veurem aquestes alternatives de
forma clara, en tenen d’alternatives? No tenen alternatives, Sra.
Riera. L’únic que tenen són crítiques, crítiques i crítiques. Sap
per què? Perquè per tenir una alternativa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, acabi la seva intervenció per favor.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

... s’ha de fer un debat rigorós i vostès no el tenen.

Per tant, Sra. Riera, i responent la seva interpel·lació, no
només hem millorat, hem baixat les ràtios educatives; les ràtios
són legals; hem millorat les ràtios en tots els sentits i sobretot
hem millorat els resultats educatius d’acord amb tots els criteris
que tenim per intentar fer de l’educació de les Illes Balears una
educació amb més quantitat de professorat, de recursos, amb
més qualitat i amb més equitat i per aquí anam, malgrat el seu
discurs que sempre és un discurs apocal·líptic i negatiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca aquesta
primera sessió plenària d’avui.
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