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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
comissió d'avui i els demanaria, en primer lloc, si es produeixen
substitucions.

Sí, Sra. Armengol?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, pel Grup Socialista, Francina Armengol substitueix
Antoni Diéguez.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente, substituyo a Catalina Palau..., bueno a...,
¿quien está? Marí Bonet, perdón, Marí Bonet, y excuso la
asistencia del diputado Simón Gornés, que por imperativos de
retraso de un vuelo procedente de Menorca no se ha podido
incorporar a la comisión. En consecuencia, las preguntas, como
es natural, decaen y se volverán a presentar en su momento. Y
nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

I.1) Pregunta RGE núm. 4732/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a museus de titularitat privada.

I.2) Pregunta RGE núm. 4742/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manual de procediment d'emergència
(Museu de Mallorca).

I.3) Pregunta RGE núm. 4743/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manual  de procediment d'emergència
(Museu de Menorca).

I.4) Pregunta RGE núm. 4744/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manual de procediment d'emergència
(Museu d'Eivissa-Formentera).

I.5) Pregunta RGE núm. 4745/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S . Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a projectes d'investigació (Museu de
Mallorca).

Bé, atès, com informava el Sr. Jaén Palacios, que el diputat
Sr. Gornés no pot ser present en aquesta comissió, les
preguntes que eren a l'ordre del dia, cinc concretament,
decaurien i passarien a l'espera que les tornin a presentar en
una futura comissió.

II.1) Compareixença RGE núm. 575/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió de  Cultura, Educació
i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre
la violència als centres escolars de les Illes Balears. 

Passam, idò, al debat del segon punt de l'ordre del dia,
relatiu a la compareixença RGE núm. 575/00, solAlicitada per
quatre diputats membres de la comissió pertanyents al Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura
per tal d'informar sobre la violència als centres escolars de les
Illes Balears.

Assisteix l'Hble. Conseller d'Educació acompanyat del Sr.
Jaume Morey Sureda, director general d'Administració
Educativa, i la Sra. Joana Lluïsa Mascaró Melià, cap del Servei
d'Innovació.

Té la paraula, en conseqüència, l'Hble. Conseller d'Educació
i Cultura, Sr. Damià Pons.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el Grup Parlamentari Popular va fer una solAlicitud de
compareixença del conseller d'Educació i Cultura i la data de
recepció d'aquesta solAlicitud per part del Parlament va ser dia
21 de febrer. Feia unes poques setmanes que hi havia hagut
una sèrie de casos a les Illes Balears que havien posat
d'actualitat aquest tema de la violència escolar. Concretament
hi havia hagut un cas a Menorca, bàsicament un conflicte entre
alumnes de dos instituts veïnats, un conflicte que en bona
mesura es va produir fora -estrictament- del recinte escolar.
Després hi havia hagut un jove de 18 anys que havia agredit
una mestra a Calvià, i després hi havia hagut dos alumnes que
havien agredit el seu professor de religió.

Ara bé, jo per què dic això? Jo puc interpretar que la
solAlicitud de compareixença per part del Grup Popular ve
donada per un sentit d'oportunitat d'aprofitar un tema que està
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en aquell moment molt d'actualitat, però possiblement
representaria o suposaria una distorsió del tema enquadrar el
tema de la violència escolar, després faré un comentari a aquest
concepte, lligant-lo exactament a aquests tres casos concrets,
dos dels quals fins i tot són casos que s'exclourien o que no
s'inclourien dins allò que per exemple el Defensor del Poble en
el seu informe ha considerat que s'incloïa dins el concepte de
violència escolar, que és violència entre iguals, cosa que no
succeiria quan és un conflicte entre alumnes i professors.

Ara bé, en qualsevol cas i més enllà de l'oportunisme del
Grup Popular, totalment legítim en termes polítics, evidentment,
jo no vull deixar de reconèixer que parlar d'aquest tema pot
tenir, pot representar sentit de l'oportunitat perquè és evident
que convé parlar d'aquest tema, és una tema d'actualitat, un
tema d'actualitat que reflecteix una situació real a la qual hi ha
indicis d'alguna cosa d'aquest tema, i a la vegada és lògic que
se'n derivi una preocupació lògica sobre aquesta qüestió. Així
i tot, a mi m'agradaria, i crec que seria recomanable, que no es
parlàs d'aquest tema ni amb alarmisme, ni se'n parlàs donant-li
unes dimensions que no són les que en realitat corresponen en
termes de reflex de la problemàtica real que existeix. 

D'altra banda és evident que a nivell mediàtic hi ha hagut
aquests darrers mesos referències bastant freqüents al tema de
la conflictivitat o violència escolar. A principis d'any varen tenir
molt de ressò les mesures que havia adoptat el Govern francès
per tal d'afrontar aquest tema, fins i tot amb l'elaboració d'un pla
antiviolència escolar que va dur l'Estat francès a introduir dins
el seu sistema educatiu fins a 7.000 vigilants, auxiliars infermers,
i a declarar 75 instituts com a instituts d'alt risc. També
recordem que a finals de l'any passat, principis d'enguany, es
va projectar a les pantalles de Mallorca i de tot Europa una
pelAlícula que va produir un gran impacte, que és la pelAlícula
de'n Tavernier Avui comença tot. A Mallorca, concretament,
que és on la vaig veure jo, vàrem tenir ocasió de veure-la als
cinemes Renoir, una pelAlícula en la qual es mostrava la
conflictivitat real, encara que en aquest cas era una
conflictivitat que no veia donada per les conductes dels
alumnes, sinó més aviat per les actituds dels pares respecte als
seus propis fills i respecte a l'escola institució. 

Evidentment, el cas dels Estats Units; periòdicament i
puntualment són notícia d'una manera absolutament tràgica i
espectacularment dramàtica i, a més a més, tots sabem que en
els fins i tot en els Estats Units hi ha tota una sèrie d'estats que
tenen establert tot un sistema de multes als pares que no es
responsabilitzen de les actituds dels seus fills i, fins i tot, de
l'assistència a les escoles dels seus fills. 

Això ens pot dur a interpretar que existeix un cert malestar
generalitzat dins el món educatiu que especialment es concreta
dins l'educació secundària. Evidentment -repetesc- que aquest
preàmbul serveixi com a introducció a la meva possible
exposició o a la meva exposició que ve a continuació, però que
també es combini amb una crida a no fer alarmisme sobre
aquesta qüestió, alarmisme que particularment pens que no
contribuirà a resoldre els problemes que hi ha, sinó més aviat,
possiblement, a magnificar-los i fins i tot a poder-los projectar

sobre la societat en uns termes d'exemplificació en negatiu molt
més que no en positiu.

D'altra banda, parlar avui en aquest parlament del tema de
la violència escolar jo crec que és un bon moment perquè
afortunadament en aquests moments comptam amb un
document que jo he tengut ocasió de llegir aquestes dues
darreres setmanes, un document important, que és el document
elaborat pel Defensor del Poble i que ha estat fet públic, es pot
despenjar d'Internet, -és la versió que jo tenc, no sé si ni ha cap
altra- un informe elaborat, repetesc, pel Defensor del Poble
datat el mes de novembre de l'any 99 i que havia començat a ser
elaborat el desembre de l'any 98. Aquest informe del Defensor
del Poble jo crec que ens permet tenir una opinió prou rigorosa,
prou contrastada i prou documentada sobre el tema de la
violència escolar a totes les escoles de l'Estat en general; no
crec que hi hagi massa diferències entre unes zones i les altres,
per ventura hi ha uns plusos de major violència a les zones
urbanes perifèriques que no a les zones rurals, però crec que
globalment serveix i pot ser no seria una mala cosa ara recordar
en veu altra algunes de les opinions contingudes en aquest
informe, que jo crec que serveixen perfectament per marcar les
coses més específiques que en relació a Balears pugui dir jo a
la part final de la meva compareixença.

Una primera cosa que jo crec que mereixeria ser comentada
és el concepte mateix de violència escolar. Jo he de confessar
que em pareix excessiu, el concepte de violència a mi
immediatament em remet a bufetades físiques, i agressions, i
sang i fetge, i crec que afortunadament i, a la vegada, per
ventura, malauradament perquè la complexitat de solucionar
aquestes altres coses més difícils, probablement, que les
agressions estrictament físiques. A mi m'agrada més problemes
de conducta, diríem, de gènere divers o conflictivitat escolar,
més que estrictament violència escolar però, bé, en qualsevol
cas aquest és el concepte que el Defensor del Poble utilitza i per
tant jo no el qüestionaré.

En aquest informe del Defensor del Poble s'estableixen
diversos tipus de violència escolar. Es divideix en
maltractaments físics, en maltractaments verbals, en exclusió
social i en altres tipus de violència escolar de naturalesa mixta
que mesclen la part d'agressió física amb la part d'agressió
verbal. Aleshores a l'informe del Defensor del Poble podem
veure que hi ha una primera afirmació que jo crec que és una
d'aquestes afirmacions que s'han de subratllar, afortunadament,
i és que diu que avui per avui el panorama dels maltractaments
a Espanya no és alarmant. Crec que és una afirmació, d'entrada,
que llança l'informe del Defensor del Poble a la part final del seu
informe, que és la part de les conclusions; jo crec que tots ens
n'hem d'alegrar, d'aquesta conclusió, i una mica és,
evidentment, la meva tesi que jo crec que els fets confirmen. 

Avui per avui el panorama dels maltractaments a Espanya
no és alarmant. La situació, però, no és bona, i per ventura ni
tan sols és acceptable, i tot seguit el Defensor del Poble en el
seu informe fa una comparació amb altres països i diu que la
incidència en els centres d'educació secundària de l'Estat
espanyol és considerablement baixa en relació a altres països
d'Europa, especialment França i Anglaterra. Una vegada ha dit
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això, fa una classificació de tipus de maltractaments que es
produeixen i diu que una tercera part dels escolars són objecte
d'agressions verbals, agressions verbals en un sentit molt
ampli: pot ser dir-li a un company de classe un malnom que
l'ofèn però que no té més "transcendència". Una cinquena part
dels alumnes veuen com els seus objectes personals són
víctimes d'algun tipus de desperfectes provocats per altres
companys. Una cosa greu és que entre un 9% i un 14% dels
escolars se senten víctimes d'un acte d'exclusió social per part
dels seus companys de classe. Una cosa molt greu que és el
xantatge i fins i tot amenaces amb armes -i això estam parlant
d'Espanya- manco d'un 1% dels alumnes ha estat objecte
d'aquest tipus de maltractament; evidentment, ja n'hi ha ben a
bastament. I una altra cosa que també surt a l'informe del
Defensor del Poble són fins i tot els casos d'assetjament sexual
que es produeixen, que són menors d'un 2% però Déu n'hi do,
també, de més d'1% d'aquest tipus d'agressió.

Evidentment aquí podríem fer amb molt de detall una
descripció de totes aquestes coses. Jo no la faré, primer perquè
m'imagin que els diputats i les diputades ja coneixen aquest
informe del Defensor del Poble com jo mateix o, si no, tenen
oportunitat de conèixer-lo amb detall, és molt extens, té
centenars de fulls, prop de 400 fulls, i crec que no es tracta de
parlar-ne més, simplement indicar que dins aquest concepte de
violència escolar, conductes diria jo no socials o no cíviques
dins l'àmbit escolar o conflictivitat, hi entren coses de
naturalesa molt diversa, unes que jo diria que són
manifestacions que s'han produït tota la vida, ara, fa 20 anys i
en fa 50, i unes altres que per ventura es corresponen molt més
a determinats tipus conductuals que s'han introduït dins la
societat actual. En qualsevol, repetesc, és molt diversa la
tipologia d'aquest tipus de comportament.

Aquí una cosa que ens podríem demanar ara, i se la demana
el Defensor del Poble en el seu informe, és saber si dins
l'ordenament jurídic del que és el sistema educatiu de l'Estat
espanyol hi ha els mecanismes adients per controlar aquestes
situacions conductualment no positives o no hi és. El Defensor
del Poble arriba a la conclusió que sí, diu que entre el Decret
que regula els drets i deures dels alumnes del 95, després, com
vosaltres sabeu, el Reglament orgànic de centres i després els
reglaments interiors de cada centre, hi ha normes més que
suficients com perquè estigui perfectament regulats els drets i
els deures de cada escolar i també les seves -diríem- conductes.
Per tant jo crec que això és una bona not ícia i això no vol dir
que a nivell de comunitat autònoma no es pugui generar una
normativa més específica o un pla d'actuació més específic;
concretament a l'Estat espanyol hi ha dues comunitats
autònomes que tenen un pla específic, concretament són
Andalusia, que va elaborar aquest pla específic amb una
normativa per atendre o per afrontar el problema de la violència
escolar o de la conflictivitat escolar, i també el té Madrid, i el té
d'una època en què encara no tenia les competències
d'educació la Comunitat Autònoma de Madrid, o sigui que
encara formava part del territori MEC.

Per tant, jo diria que és una bona notícia que hi hagi una
normativa adient; això no vol dir que no sigui millorable, i
després, com diré, és important que la normativa no sigui un

paper banyat, sinó que sigui un element compartit i sobre el
qual hi han dialogat els diferents sectors del centre i els
diferents sectors implicats en l'educació.

Després el Defensor del Poble crec que també en el seu
informe dóna una altra notícia important, i és que percep que hi
ha un nivell de conscienciació acceptable per part de les
administracions educatives i per part de les administracions
diverses en general, o sigui, hi ha consciència que el sistema
educatiu té alguns problemes des del punt de vista de
comportament cívic, de comportament conductual que s'han
d'afrontar i s'han de resoldre; evidentment, tenir-ne consciència
és la primera passa per establir les mesures adients.

Una altra cosa que diu, que jo crec que és important, és que
no s'observen diferències entre els centres públics i els centres
privats o centres privats concertats. Poc més poc menys es
donen les mateixes problemàtiques en uns tipus de centres que
en els altres. Això jo crec que és una molt bona notícia, perquè
contribueix a mostrar que el tipus de centre no va lligat a un
grau major o menor de conflictivitat. 

I després diu que sobretot la problemàtica relacionada amb
la violència escolar està centrada a l'educació secundaria,
sobretot a primer cicle de secundària, primer i segon d'ESO, i
especialment està relacionada la violència escolar i la
conflictivitat escolar a la població escolar masculina; la
població escolar femenina només supera a la masculina en un
índex concret, que és en malparlar dels altres companys, però
malparlar dels altres companys és evident que no és una bona
virtut, però més val malparlar de qualcú que fer-n'hi de més
grosses. Per tant repetesc: educació secundària, primer cicle
d'ESO i població escolar fonamentalment masculina.

Evidentment una cosa important que fa observar el
Defensor del Poble i que jo crec que és una cosa que
probablement és una mica el nucli sobre el qual més s'ha de
treballar per part de l'administració i crec que s'hi està treballant,
jo a la part final ho comentaré... 

Perdoni, Sr. President, tenc límit de temps?, o no? Tenc límit
de temps? Perdonau la interrupció, és que no ho sabia.

EL SR. PRESIDENT:

No té límit de temps, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

No, no faig comptes abusar, tranquils.

Bé, una cosa que anava a dir és quina visió en tenen els
professors, d'aquesta qüestió. És evident que els professors
són una peça bàsica per tal que aquesta problemàtica no creixi
i, fins i tot, minvi i es resolgui. Els professors, globalment
considerats -parlam de professors de secundària- possiblement
si hagués filat prim l'informe del Defensor del Poble, que no
treballa aquest aspecte, hagués pogut detectar que hi ha una
visió diferent entre els mestres que han ascendit a professors
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de primer cicle d'ESO i els professors de secundària que són
professors de secundària de tota la vida. Probablement hi ha
matisos de visió diferent del problema que hauria estat
interessant perquè, lògicament, procedeixen d'una cultura
pedagògica diferent, però bé, aquí no hi entra el Defensor del
Poble. Per tant, jo generalitzaré la visió que en tenen els
professors de secundària en general.

Els professors de secundària en general pensen que els
conflictes han augmentat en els centres aquests darrers anys,
i sobretot lliguen això al fet de l'escolarització obligatòria fins
als 16 anys i a la introducció, per entendre'ns, del que és
l'aplicació de la Logse. Després pensen que les causes que
provoquen aquesta violència o conflictivitat escolar
majorit àriament són externes a ells mateixos i, en general,
minimitzen la importància del clima del centre i de la cultura
organitzativa del centre, i pensen que aquesta problemàtica
sobretot és un reflex de problemàtiques exteriors a l'àmbit
estrictament escolar. Aquí el Defensor del Poble fa una
referència interessant, i és que l'anàlisi comparativa amb els
països europeus que han afrontat aquesta problemàtica d'una
manera bastant planificada i programa, demostra que és
importantíssima la cultura pedagògica i organitzativa del centre
a l'hora d'afrontar aquest tema. Per tant aquí hi ha necessitat de
continuar enviant als professors el missatge que el centre hi té
molt a dir més enllà de la possible conflictivitat que hi hagi en
el món exterior. Per tant és necessari considerar molt important
el paper del centre i considerar que els factors externs, que
lògicament interfereixen en un sentit positiu o negatiu sobre el
centre, són factors que poden ser controlats i minimitzats en
gran mesura a partir de la cultura organitzativa i pedagògica que
el propi centre estableixi. Aquest és un missatge que llança el
Defensor del Poble en el seu informe i jo crec que és un
missatge prou important.

Bé, dites aquestes coses, evidentment, el Defensor del
Poble el que fa és proposar una línia de solució, i aquesta línia
de solució passa, sobretot, per la prevenció, per la cultura de
prevenció dels conflictes en l'àmbit educatiu, per la prevenció
de la violència escolar, per la prevenció de les conductes no
suficientment cíviques en els centres escolars, i aleshores com
podeu imaginar fa tot un inventari de possibles línies de treball
en aquesta tasca de prevenció que passen, lògicament, per una
peça bàsica: que el centre es conscienciï sobre la importància
de la seva pròpia autoorganització per afrontar aquest
problema, passa per la implicació de les famílies i pels contactes
permanents i continuats entre centre i famílies, passa per la
importància de la tasca de tutoria, una tasca de tutoria sobre la
qual diu el Defensor del Poble que els professors d'educació
secundària a vegades en són una mica massa escèptics; a
l'informe del Defensor del Poble es reitera la importància de la
funció tutorial sobre els alumnes, i és quan diu, el Defensor del
Poble, i jo citaré textualment la frase del Defensor del Poble
traduïda: "Educar exigeix tenir en compte el conjunt de
desenvolupament de l'alumne i no només els aspectes més
directament relacionats amb el currículum. No es tracta tan sols
d'ensenyar continguts curriculars, sinó de contribuir
positivament al procés de formació de la personalitat dels
escolars, que això és una cosa bastant més complexa i bastant
més àmplia que l'estricta assimilació de coneixements i de

contingut". Aquesta és una frase que jo crec que és de
capçalera dins aquest informe i estic ben convençut que la
immensa majoria de professorat d'educació secundària
lògicament la comparteix del tot.

Per tant, implicació de famílies, cultura del propi centre a
nivell d'autoorganització, evidentment equips d'orientació dels
centres, la feina de professors, tutors i equip d'orientació dels
centres com una feina coordinada i coherent, i una cosa a la
qual jo crec que dóna molta d'importància l'informe del
Defensor del Poble i jo crec que té molta raó, és que es tracta
de crear dins el centre una cultura de diàleg amb els alumnes
respecte al que són problemes de convivència, de violència
escolar, etc., etc., o sigui, els alumnes tendran més possibilitat
de responsabilitzar-se sobre el clima de convivència dels
centres en la mesura en què hagin participat en el procés de
decidir quin ha de ser el nivell de convivència que existeix dins
el centre. Jo crec que és una cosa bastant acceptable i,
aleshores, l'esmenta i la reitera el Defensor del Poble.

I una cosa que també recomana el Defensor del Poble que
crec que és molt sensata, també, aquesta recomanació, és que
es tracta de recórrer a recursos educatius més que a recursos
sancionadors, és a dir, adoptar decisions dràstiques
d'expulsions, etc., etc., pot ser puntualment positiu per a la
bona salut d'un centre, però d'una manera generalitzada no és
res més que un reflex de la incapacitat del sistema i del
professorat, en aquest cas, per afrontar el problema.

La gran recepta, per dir-ho d'alguna manera, que se'n
desprèn és millorar la preparació del professorat de secundària,
millorar la preparació del professorat de secundària; millorar la
preparació quan i a on? Jo diria millorar la preparació del
professorat de secundària en origen. Tots vosaltres sabeu que
moltes persones s'incorporen a la docència després d'haver
acabat la seva carrera universitària i després d'haver fet un curs
que es diu "Curs de capacitació pedagògica" o una cosa així,
del qual fa molts d'anys i jo diria que aquests darrers, aquests
quatre o cinc anys, o sis, o set, no ho sé, s'ha anat millorant,
però que també hi ha una certa percepció que no acaba de ser
el tipus de curs que convendria per afrontar la complexitat de la
problemàtica educativa d'aula. Aleshores probablement s'ha
d'incidir en la millora de la capacitació pedagògica dels
ensenyants abans d'introduir-los en el circuit de la docència, i
després el que es tracta de fer és preparar permanentment el
professorat mitjançant cursos durant tot el seu procés -per dir-
ho d'alguna manera- de la seva vida professional, per tal que
s'actualitzin, per tal que coneguin noves experiències per
afrontar aquestes problemàtiques, per tal que adquireixin
recursos, habilitats, per poder afrontar totes aquestes
situacions. Per tant, més preparació en origen i millor preparació
en origen, i preparació permanent al llarg de la seva vida diríem
activa com a professionals de la docència.

Evidentment, i com no podia ser d'altra manera, l'informe del
Defensor del Poble també demana més recursos humans per
dedicar a l'educació i per afrontar les problemàtiques de
l'educació, més recursos humans que permetin reduir una mica
més encara el nombre d'alumnes per aula i, per tant, fer una
educació més personalitzada, més capaç d'assumir les
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particularitats de cada alumne i desmassificar l'educació, tant
amb la construcció de centres de dimensions, diríem, més
humanes i, a la vegada, dotant els professors d'un menor
nombre d'alumnes.

Bé, dites aquestes coses, jo ara explicaré tot seguit, i serà la
segona part de la meva intervenció, quin és el conjunt de
mesures que la Conselleria d'Educació i Cultura en aquests
moments està impulsant, i evidentment les està impulsant no
des de la data de la presentació de la sol Alicitud de
compareixença del Grup Popular, ni tampoc des del moment en
què s'han produït aquests casos a les Illes Balears de violència
o de conflictivitat escolar, sinó que les està impulsant des del
començament del curs i moltes de les quals, evidentment, són
heretades de l'administració anterior, la qual nosaltres jo diria
que hem redimensionat en recursos i, a la vegada, per ventura
hem reorientat en algunes coses. No pretenc que sigui, la
conselleria de la qual jo fa vuit mesos que en som responsable
polític, la que ho hagi inventat tot. Hi ha una línia de feina que
és una línia fonamentalment encertada i que nosaltres, repetesc,
hem ampliat en recursos i hem reorientat en alguns aspectes i,
evidentment, si voleu, a la vegada puc donar-vos unes dades
que, a més, són unes dades que em sembla que s'han entregat
al Sr. Jaén, que les va demanar per escrit i se li han contestat,
del tipus de conflictivitat i les causes possibles de la
conflictivitat que s'ha produït a les escoles de les Illes Balears
i, concretament, si no vaig equivocat, a instituts de secundària,
efectivament, en tots els casos.

Hi ha hagut nou expedients..., nou expulsions definitives;
n'hi ha hagudes 731 que són expulsions temporals i n'hi ha
hagudes 4.064 que han estat amonestacions, i bàsicament
aquestes serien les... Expulsats definitivament nou he dit, eh?
Això representa un 0,03%; expulsions temporals un 2,15% i
amonestacions un 11,96%. Evidentment pensau que parlam
d'una població escolar que en el cas concret d'educació
obligatòria són 114.000 alumnes, i en el cas concret d'educació
secundària obligatòria són 39.000 alumnes i, per tant, aquestes
dades que he dit anirien referides a aquests 39.000 alumnes.

Bé, què s'està fent? Hem quedat que a l'informe del
Defensor del Poble sobretot es fa una proposta: prevenció,
establir mesures preventives per anticipar-se a aquest tipus de
p roblemes per minimitzar-los i, en la mesura que sigui possible,
anar-los fent desaparèixer, en un context  en el qual l'informe del
Defensor del Poble ens convida a no fer alarmisme ni
dramatitzacions exagerades, i no oblidar que seria absolutament
impossible imaginar un sistema educatiu amb una conflictivitat
zero, amb uns alumnes que veuen les pelAlícules que veuen, i
amb uns alumnes que viuen en la societat en què viuen, perquè
evidentment l'escola no és una campana de vidre, sinó que
l'escola és un reflex de la societat i, a més a més, un reflex de la
societat dins el qual conviu un sector de població, la població
adolescent, que té unes dosis de conflictivitat probablement
percentualment més elevades que moltes franges d’edat,
perquè es troba en el moment de la vida en què estan definint
la seva personalitat, i aleshores definir la seva personalitat vol
dir moltes vegades, com sabem tots, jugar molt més a la contra
que no jugar diríem a favor, i per tant això repercuteix.

Bé, mesures i actuacions per prevenir els conflictes que la
Conselleria d’Educació i Cultura està impulsant enguany, i que,
repetesc, representa una línia de continuïtat respecte
d’iniciatives que s’havien iniciat anys anteriors, però a la
vegada reforçada i incrementada. La primera cosa que es va fer
va ser analitzar la situació dels centres escolars, tenint en
compte la diversitat de necessitats de l’alumnat, tant de primària
com de secundària, per tenir una informació de primera mà de la
problemàtica, i a partir d’aquí es varen dividir les necessitats
dels centres en tres grans blocs: primera cosa, necessitat de
formar de manera específica sobre aquesta qüestió els
professionals i assessorar-los tècnicament. Segona cosa,
elaborar programes d’intervenció dins l’aula i dins el centre. I
tercera cosa, elaborar normativa pròpia més adaptada a la
realitat de les Illes Balears. Vegem en cadascun d’aquests casos
què s’ha anat fent.

En referència a formació, s’estan fent sis cursos de formació
inicial obligatòria per a professorat de compensació educativa.
Pensau que els alumnes necessitats de compensació educativa
són lògicament els que generen més conflictivitat, objectors
escolars, poca integració a la vida dels centres, famílies
desestructurades, lògicament el bloc d’alumnes, repetesc, que
tenen necessitat de compensació educativa generen un
percentatge molt superior que els altres de conflictivitat i de
violència escolar, i de conductes no suficientment cíviques.
Després es fan seminaris permanents per al professorat de
compensació educativa, se’n fan dos a Palma, un a Manacor,
un a Eivissa, un a Inca i un a Menorca, i ens els seminaris
s’organitzen ponències amb continguts que fan referència a
tractament de famílies problemàtiques, programes d’habilitats
socials, continguts relacionats amb la interculturalitat, i després
s’han fet dos cursos per als membres dels equips d’orientació
psicopedagògica, dos cursos més per als orientadors dels
centres, i a més a més es fan seminaris a centres sobre acció
tutorial en situacions de conflicte. A més, des del servei de
formació del professorat durant tot el curs escolar hi ha oferta
de cursos i seminaris en els centres de professors i recursos i
formació als mateixos educatius sobre disciplina, prevenció de
conflictes, interculturalitat, etcètera.

Resumint, vos diré que s’estan fent enguany 16 cursos
sobre conflictivitat, disciplina, etcètera, 16 cursos, 4 seminaris
permanents en els centres de professors i recursos, i múltiples
seminaris dins la modalitat de formació a centres. A més a més
s’està desenvolupant un programa experimental a 10 instituts
d’educació secundària, en colAlaboració amb la Universitat de
les Illes Balears, on hi ha un grup de professors que estan
treballant específicament el tema de la conflictivitat escolar,
dues professores de la Universitat han publicat recentment
articles que avalen tot aquest tema, on es treballen temes com
motivació i atenció, conflictivitat i disciplina i habilitats socials.
Tot això és el que s’està fent en l’àmbit de la formació del
professorat, que hem vist que segons l’informe del Defensor
del Poble era una peça clau dins aquesta política de prevenció
de la conflictivitat escolar.

Pel que fa referència a assessorament, la Conselleria compta
amb assessors docents a disposició de les escoles i dels
instituts, que treballen en l’elaboració i la implantació de
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diferents programes, habilitats socials, conflictivitat escolar,
autoestima, autoconcepte, que siguin vàlids per donar resposta
a les necessitats existents i a les que vagin apareixent. He parlat
també que es desenvolupen diversos programes d’intervenció,
que els centres s’apliquen a ells mateixos a partir
d’assessorament tècnic extern, i que estan donant molt bon
resultat a instituts que tenien fa uns anys una problemàtica
prou considerable, i posaré un exemple que crec que és bastant
modèlic, i que és mèrit del propi claustre de professors, no de
cap administració ni d’aquesta ni de l’anterior, que és
concretament l’institut menorquí Pasqual Calbó, que fa quatre
o cinc anys era un institut que tenia un grau de conflictivitat
molt elevat, i que gràcies a un professorat que s’hi ha implicat
moltíssim, i que ha reforçat totes aquestes mesures de
prevenció que jo estava més o manco dient, a partir de la seva
pròpia iniciativa, amb un cert suport lògicament de
l’Administració, que els ha permès de fer cursos, han assolit un
grau en aquests moments de convivència cívica en el centre,
que lògicament repercuteix en rendiment escolar molt notable,
fins al punt que el cas concret del Pasqual Calbó...., no,
perdonau, m’he equivocat de centre, és el Cap de Llevant, no
és el Pasqual Calbó, com que estan un al costat de l’altre; és el
Cap de Llevant, teniu raó. Estan un al costat de l’altre, i ara em
confonia. És el Cap de Llevant, perdonau. Idò en el Cap de
Llevant, fins al punt que l’experiència del Cap de Llevant ja
comença a ser diríem difosa pel seu propi director i pel seu cap
d’estudis a altres instituts de les Illes Balears, per tal que
intentin adoptar-lo una mica com a referència a través de la qual
poden millorar la seva situació.

També en alguns centres escolars es duen a terme
programes experimentals sobre conflictivitat escolar. A un
centre de primària i a un altre de secundària es du a terme un
programa específic sobre resolució de conflictes, a través d’una
tasca de formació dins el propi centre, i des de la Conselleria
d’Educació i Cultura s’han incrementat els recursos dedicat s als
tallers de llengua i cultura, per atendre l’alumnat d’incorporació
tardana al nostre sistema educatiu, i també aquest curs s’ha
augmentat, jo diria que de manera notable, la dotació de
mestres, d’ensenyants de compensació educativa.

Així mateix, la Conselleria d’Educació i Cultura està
treballant en l’elaboració d’un pla global d’atenció a la
diversitat, que entre altres objectius té l’objectiu de dotar els
centres de més recursos i de més mecanismes, per afrontar
aquesta problemàtica de la qual estam parlant. A més a més la
Conselleria d’Educació i Cultura està fent una tasca de
colAlaboració amb altres institucions, perquè és evident, i en
això per ventura me n’havia descuidat una mica quan he parlat
del tema de l’informe del Defensor del Poble, és evident que
algunes d’aquestes problemàtiques que produeixen els centres,
encara que fonamentalment puguin ser solucionades a partir de
la capacitat dels propis centres de generar-ne les solucions,
també en bona mesura necessiten comptar amb suports externs,
i a aquests suports externs nosaltres lògicament hi recorrem, i
vos diré tota una sèrie de casos concrets en els quals la
Conselleria d’Educació està colAlaborant amb altres institucions.
S’han signat convenis amb diferents ajuntaments, i està previst
signar-ne més, per crear la figura del mediador cultural, que és
una figura que en algunes comunitats escolars és molt

important. S’està implantant el programa de prevenció de
maltractament de la Direcció General de Benestar Social, a la
majoria de centres d’infantil i de primària, però que això tendrà
efectes positius sobre secundària. La Conselleria d’Educació
participa activament en el fòrum per la immigració, hi ha
contactes permanents amb l’Ajuntament de Palma per treballar
l’absentisme escolar, coordinadament amb l’Ajuntament, i
evidentment amb altres ajuntaments de les Illes que puguin
tenir uns serveis específics per atendre aquesta problemàtica.

Com he dit abans, existeixen múltiples colAlaboracions
interinstitucionals per implantar programes experimentals dins
els centres educatius. Hi ha contactes permanents amb altres
institucions i amb altres comunitats autònomes, per intercanviar
informació, per establir colAlaboracions, i perquè el problema de
la conflictivitat escolar no és estrictament un  problema escolar,
sinó que també és un problema social i polític, que ha d’implicar
els serveis socials dels ajuntaments, cosa absolutament
imprescindible, i així ja es fa a molts de municipis relativament
grans de Mallorca i de les altres illes, per exemple a Maó també,
en els quals hi ha una tasca de coordinació entre el que són els
orientadors dels propis centres, amb els serveis socials que
depenen de l’Ajuntament, per tal de conjuntament intentar
afrontar les problemàtiques.

Ja una mica per acabar aquesta primera fase de la meva
intervenció, jo diria que creim que l’informe del Defensor del
Poble marca un camí del tot encertat de cara a afrontar aquest
problema amb unes perspectives de resolució i d’eficàcia, creim
que marca un camí, les seves recomanacions de la part final de
l’informe, que jo no he resumit, creim que són molt suggerents
i molt encertades, i van en línia amb allò que s’està fent des de
la Conselleria d’Educació, sabent que la formació del
professorat és una peça clau, sabent que no pot haver-hi
resolució d’aquest problema si no es produeix de cada vegada
més una major implicació de les famílies, i sabent que també
aquesta problemàtica escolar té una dimensió social que obliga,
lògicament, que les institucions diverses s’hi comprometin. Si
totes aquestes coses lliguen, aconseguirem que a les Illes
Balears aquest problema, que evidentment és real, però sense
alarmisme si, encara que la situació, com diu l’informe del
Defensor del Poble, no sigui l’ideal, però sense alarmisme, és
un problema que a dins el context  del conjunt global de la
població escolar afecta unes petites franges de la població
escolar, i a més a més aquests mateixos percentatges, faltaria
saber si no són iguals als de la conflictivitat que existeix fora
dels centres escolars els caps de setmana, a les sales de festes,
als camps de futbol, etcètera, perquè aquí hi ha el perill que
socialment ens pensem que aquest problema només es
concentra als centres escolars. Jo més aviat crec que en els
centres escolars sí, però en els centres escolars com a reflex de
la mateixa possible violència que existeix, repetesc, al camp de
futbol al cap de setmana, als espais de lleure i d’oci de la gent
d’aquesta edat, que està escolaritzada a educació secundària
obligatòria. 

Implicació i mesures preventives que, com crec que he
demostrat, la Conselleria d’Educació i Cultura està adoptant i
està desenvolupant, i per tant esperem que el problema no
tornarà gros, sinó que a poc a poc entre tots aconseguirem fer-
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lo anar minvant, en benefici de la població escolar, lògicament,
però també de la societat, perquè se suposa que d’uns centres
educatius amb manco conflictivitat, amb manco violència, en
sortiran uns ciutadans culturalment més ben preparats i
socialment més plens d’actituds cíviques positives; i això se
suposa que és la cosa que desitjam tots nosaltres. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els diputats
i grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions, per la qual cosa deman als
portaveus dels grups parlamentaris si volen que es produeixi
aquesta suspensió.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, por nuestra parte no hay inconveniente en
continuar con la sesión. 

EL SR. PRESIDENT:

Per part dels altres grups, tampoc? Per tant, continuam la
sessió. Per tal de formular preguntes o observacions,
començarem les intervencions de menor a major, i intervendrà
en primer lloc l’autor de la solAlicitud de compareixença. Pel
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Jaén Palacios té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Mi intervención también
hará referencia al informe del Defensor del Pueblo, no con la
extensión que nos ha contado aquí el conseller, porque
conocemos el informe, y vamos a intentar a hacer algunas
reflexiones al respecto, porque creo que, como decía el
conseller, entre tots ha de minvar el problema. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, no li he dit, però té un temps de deu minuts. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias. La primera cuestión que quiero traer aquí,
porque en las palabras de introducción el conseller ha hablado
de alarmismo, que no hay que hacer alarmismo, que si hay
oportunismo del Grupo Parlamentario Popular, cuando luego en
su intervención parece que dice que es un buen momento, es
decir que yo veo contradicciones en eso.

Yo creo que en primer lugar sus declaraciones, a las cuales
yo no quise replicar en la prensa, a pesar de que se me vino a
pedir que replicase, y simplemente sacamos una nota donde se
explicaba la intención del Grupo Parlamentario Popular, yo creo
que sus declaraciones fueron bastante imprudentes. Me refiero
a las que recoge el Diario de Baleares del día 14 de febrero.
Usted allí dice, entre otras cosas, y a esto habría que atenerse
a la maledicencia que el Defensor del Pueblo habla, y que usted
ha adjetivado no sé de qué manera, parlar malament; pues la

maledicencia yo creo que también un conseller tiene que ser
prudente, ¿verdad? y dice que  el Sr. Jaén hauria de fer que els
seus amics de Madrid pagassin l’educació. Yo creo que
derivar el problema hacia otros sitios no es bueno, como
tampoco es bueno decir que la petición de comparecencia es
una -textualmente- “reacció demagògica a un succés”. En
modo alguno, Sr. Conseller. La petición de comparecencia es
porque evidentemente el problema existe, como el Defensor del
Pueblo lo anuncia en un informe aun no debatido en las Cortes
Generales, porque la disolución de las mismas con motivo de
las elecciones no lo ha permitido, pero que el informe está
publicado y presentado en las Cortes Generales.

Por tanto, no hay ninguna intención nuestra en esta
comparecencia nada más que esa información, y sobre todo, dar
un toque de atención y conocer que el problema existe y que
tiene soluciones, si no para eliminarlo de forma radical, sí para
paliar las graves consecuencias de la violencia escolar.

Y dicho esto, yo creo que, como preámbulo, porque era
oportuno en este momento también matizar esas acusaciones,
al Grupo Parlamentario Popular, yo creo que es verdad que hay
acontecimientos recientes que han contribuido a esta
preocupación, no sólo el informe del Defensor del Pueblo, que
parte de una encuesta amplísima, hecha en todos los centros de
España, y por tanto ha habido acontecimientos a los que usted
hacía referencia, a la (...) de Estados Unidos, que suele ser con
cierta habitualidad, Estados Unidos es un país muy grande, con
muchos estados, con muchos problemas, y es verdad que los
acontecimientos que se producen allá, pues bueno, con
resultados de muerte, como todos conocemos, pues son muy
graves, y a todos nos emociona.

Pero la verdad es que el tema es de actualidad, también
como hacía referencia, por el asunto de esa ola de violencia en
los lycées franceses. Hay muchos liceos franceses con muchas
dificultades, con problemas que se han puesto de manifiesto,
y que el Gobierno ha tenido que adoptar una medida extrema,
que aquí en España desde luego para un colegio de enseñanza
secundaria no se nos hubiese ocurrido; hubiese ocurrido en los
tiempos de la dictadura, cuando Franco enviaba a las
universidades a la policía. Y claro, aquí, en nuestro país, a
nosotros todavía no nos ocurre estas cuestiones, y esperamos
desde luego que el problema, que tiene dimensiones bastante
diferentes, no sólo en cantidad sino también en calidad,
afortunadamente no estamos como en Francia ni tampoco como
en Estados Unidos en esta cuestión.

Pero es verdad, ¿qué está pasando en las escuelas? Pues en
las escuelas está pasando lo que usted hacía referencia, que un
tercio de los alumnos, aproximadamente, sufren agresiones
verbales, de mucha naturaleza, porque la agresividad verbal
puede ir de una palabra malsonante a otras muchas cosas,
¿verdad?, incluso con la expresión de la cara, que a veces no
hace falta decir ninguna palabra para ver lo que el contrario está
opinando cuando quiere agredir de esa manera. Y es verdad
también que uno de cada diez alumnos recibe amenazas,
también de distinta consideración. Y es verdad que uno de cada
20 alumnos también tiene agresiones de otra naturaleza, y que
los profesores también han sufrido agresiones, en España, en
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las Islas Baleares hay agresiones a profesores. Por tanto, el
problema está, aunque los casos más graves, a los que usted
hacía referencia, a ese 1% de amenazas con armas, es el 1%,
pero el 1% de muchos alumnos son muchos alumnos. Son
prácticamente treinta y tantos mil en el ámbito nacional; y el 1%
en Baleares es un porcentaje muy bajo, si aplicamos ese
porcentaje de amenazas con arma, de las cuales yo no tengo
conocimiento, y que por tanto no existen, son porcentajes
elevados.

Y también hay acoso sexual. El Defensor del Pueblo, el alto
comisionado de las Cortes Generales denuncia un 2% de acoso
sexual de alumnos, que son aproximadamente 34.000 personas
en estas circunstancias. Hay una referencia que usted la ha
hecho, pero que yo creo que debe quedar constancia de lo que
dice el informe: “El no calificar” -textualmente- “de alarmante las
conclusiones no autoriza en absoluto a considerar que la
situación sea buena, mucho menos aún óptima, y ni siquiera
aceptable. No lo es en absoluto, los abusos entre iguales están
presentes en todos nuestros centros de secundaria, y son
sufridos, presenciados y ejercidos por elevados porcentajes de
alumnos que de un modo u otro padecerán sus
consecuencias”.Y continúa con otras consideraciones respecto
a otros problemas que se dan en el aula, o se dan en los
servicios, o en el patio de los centros escolares.

Hay unas recomendaciones a las cuales usted hace
referencia y son importantes. En la nota de prensa del Grupo
Parlamentario Popular a ellas nos referíamos. Hablábamos de
prevención, y es verdad, las medidas preventivas suelen ser en
estos casos las mejores. No podemos esperar a unas medidas
de coerción después, que se deben de aplicar, como el caso de
expulsión de alumnos de forma definitiva a las que usted hacía
referencia, o de otra naturaleza, pero lo fundamental en estos
casos es la prevención. Y hay tres recomendaciones que el
Defensor del Pueblo cita, en concreto el observatorio del mal
trato. Yo no quiero decir que aquí deba constituirse un
observatorio del mal trato, pero sí que tenemos que estar alerta
a estas cuestiones. Y hay también una preocupación en esta
cuestión en Cataluña, que ha puesto en marcha a través de la
Consejería de Interior, una amplia encuesta para determinar de
la forma más objetiva posible cuáles son los centros
conflictivos, y que medidas se pueden adoptar. Esto ya está en
marcha en toda Cataluña, donde todos sabemos que hay
muchos problemas multiculturales por la inmigración masiva, y
que aquí, en estas islas, pues llevamos el mismo camino en esas
cuestiones.

Hay también una recomendación que hace referencia a las
líneas de intervención, sobre todo de los consejos escolares, a
los cuales nos tendremos de referir, como son órganos de
participación, de implementar medidas de forma consensuada,
que permitan no sólo analizar la problemática, sino también
actuar sobre ella para eliminarla. Y desde luego usted hacía
referencia a esa recomendación que aquí se sigue, y que se
debe continuar con mucha más intensidad que en la formación
del profesorado. No entro ya en la formación inicial que reciben
en la universidad, que esa es una cuestión que ahora escapa al
comentario de mi intervención, pero desde luego sí a la
formación continuada, porque evidentemente cada vez la

formación permanente tiene más importancia porque los
cambios en el tiempo que vivimos son mucho más rápidos, y
los procesos de acomodación, de asimilación, en definitiva de
adaptación a las circunstancias pues así lo requieren.

La geografía del problema, evidentemente el Defensor del
Pueblo, en el informe...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, vagi pensant en acabar, per favor. Ha superat en
un minut el temps que té. Li dic perquè es vagi composant el
temps que li queda.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Bueno, Sr. Presidente, yo creo que la cuestión es
suficientemente importante para que en las comisiones los
tiempos...

EL SR. PRESIDENT:

A mi em sap greu, Sr. Diputat, però té un reglament que diu
que té deu minuts, i en duu onze...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muy bien, pues espero, Sr. Presidente, que aplique el
reglamento siempre de una manera, pero tenga la benevolencia
de entender que el problema que estamos comentando es un
problema de interés, y en aras de ese interés hago la
intervención, y espero que sea magnánimo en la observación
del cronómetro que tiene delante.

EL SR. PRESIDENT:

En la mesura que en sia capaç seré magnànim, però li torn a
repetir que duu onze minuts i mig, i el temps d’intervenció és de
deu minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias. La geografía del problema evidentemente
en las variables estudiadas no hay diferencias en (...), los
problemas se producen por todos los sitios, y más o menos con
la misma intensidad y la con la frecuencia parecida. En nuestra
comunidad yo paso por alto, por las premuras con las que
acucia el presidente, y por tanto ha habido problemas, a diario
se producen problemas, problemas de robos en los centros, de
pequeños robos, robos a los profesores, de la cartera con el
dinero dentro, por ejemplo; se producen agresiones a los
alumnos, de menor entidad; pero esos problemas existen,
muchos de ellos no se denuncian, pero existen. Y desde luego
el Ministerio de Educación a principios de año ya puso énfasis
en el asunto. El secretario general de educación, el Sr. Mur, ya
dijo que la indisciplina escolar crecía a diario. Los sindicatos,
por hablar de algunos, Comisiones Obreras por ejemplo y USO
también han hecho hincapié en el problema, diciendo que es un
problema que, aunque no reviste características agravantes ni
alarmantes, es verdad que existe y que tiene que ser tratado.
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Hay un problema, que es el fracaso escolar, al que también
por las circunstancias del tiempo no me voy a referir, y usted lo
ha hecho de pasada, al referirse a esos chicos que llamamos de
esa manera, con ese término actual, que son los objetores
escolares. Son chicos que no tienen motivación, que acuden a
la clase obligados, y que en consecuencia, al no tener
motivación, el primer principio es que para aprender hay que
estar motivado. Sin motivación no hay aprendizaje, y por tanto
eso es fundamental.

Por último, y con esto intentaré finalizar, usted ha hecho
hincapié en cosas que nosotros creemos que son importantes,
y en las cuales se debe profundizar, en la mejora de la atención
a la diversidad se ha referido usted; se ha referido también a la
orientación escolar, es fundamental, son principios que todos
compartimos, y de manera muy especial a la relación tutorial. La
relación tutorial desde el año 70, en la Ley general de educación
se implantó la figura del tutor, pero la verdad -hemos de ser
realistas y decir la verdad- la figura del tutor en España, ya no
quiero referirme comparativamente a la figura del tutor en
Inglaterra, que tiene otra consideración, e incluso al counselor
en Estados Unidos, pero la verdad, la figura del tutor merece
potenciarse, y que la relación entre alumno y tutor sea una
relación verdaderamente educativa; porque usted ha hablado
efectivamente que educar es mucho más que enseñar. No basta
instruir a los alumnos, no basta que los alumnos reciban
conocimientos, que desarrollen actitudes y destrezas; eso no
basta si no se educa, si no se forma, y (...) se forma a los
alumnos en los principios fundamentales que la Constitución
en el artículo 27 marca, y en los principios de los Derechos
Humanos, el artículo 26 que se citan en ellos.

Por tanto, para nosotros mejora de la diversidad, mejora de
la orientación, mejora de la relación tutorial, mejora de la
formación del profesorado. Sobre todo educar para la
tolerancia, para una convivencia en paz en la escuela y sin
violencia. Y en esto, Sr. Conseller, nos tendrá siempre a su lado,
y por tanto esperamos que esas medidas que usted anuncia, a
las cuales nosotros sumaríamos una, que es que remita un
ejemplar del informe del Defensor del Pueblo a los colegios, que
no lo tienen, y eso es una medida buena. Y estos comentarios
que usted aquí hace, espero que se maduren y espero que salga
alguna instrucción o alguna cosa para intervenciones, porque
son fundamentales. El profesor (...) está desorientado, la falta
de autoridad, que eso es también un debate muy común entre
el profesorado, la autoridad se ha ido perdiendo, la primera fue
la autoridad del monarca con la Revolución Francesa, la
segunda con Freud, la autoridad del padre; y la tercera la del
profesor, con el mayo del 68...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, perdoni, li torn a pregar que vagi acabant. Jo
entenc que el tema és importantíssim, però crec que no està
renyit amb ser un poc concís...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Jaén, estic parlant jo. El tema és molt important,
però no està renyit amb ser concís, duu quinze minuts i ens
està parlant de la Revolució Francesa. Faci el favor d’anar
acabant.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, no (...) la Revolución Francesa, usted no está
obligado a atender a lo que yo le estoy explicando. Yo estoy
hablando de la crisis de autoridad.

SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, em veuré obligat a retirar-li la paraula. Li he explicat
dues vegades que vagi acabant. Faci el favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Haga lo que (...)

(Deficiències en l’enregistrament del so)

Sr. Conseller, por tanto, tenga en cuenta que nos tendrá a
su lado en todas estas medidas que van en contra de la
violencia escolar, aunque no le guste el término, es el término
que hay acuñado; usted se refería a él, pero es el término que
hay. Y por tanto esperamos, como digo, que las actuaciones en
esta materia tengan una dotación presupuestaria de medios
materiales, de medios humanos, que sirvan para evitar los
tristes y (...) acontecimientos que a veces se producen, y que
algunos de ellos, no todos, porque no podemos prever todo,
desgraciadamente, pero algunos de ellos desde luego podrían
evitarse con unas medidas preventivas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. En nom d’Esquerra Unida i Ecologista, Sr.
Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La intervenció en aquesta
compareixença del grup que ha demanat la compareixença, que
jo agraesc que s’hagi tengut aquesta iniciativa, en el tram final
de la seva intervenció, quan parlava de la pèrdua d’autoritat,
semblava també que incidia en la pèrdua d’autoritat del
president de la Comissió de Cultura d’aquest parlament. En tot
cas estam en aquest procés de pèrdua progressiva d’autoritat
i ho hem vist amb una demostració pràctica aquest capvespre.

Jo, de la comparació de les dues intervencions, la del
conseller, que agraesc que hagi estat ben documentada, ben
preparada, reflexiva i àmplia, prou àmplia, que no sempre tenim
oportunitat d’assistir a compareixences preparades amb ganes,
com aquesta, que també he de felicitar com també agraesc la
iniciativa que ha tengut el Grup Popular de dur aquest tema
sobre la taula, perquè sí que el tema és preocupant, el tema és
preocupant. Jo no he vist en la intervenció del conseller una
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despreocupació del tema, com en ocasions podia fer entreveure
la intervenció del Grup Popular, no he vist una despreocupació,
i sempre ens trobam amb el mateix dilema: de si en posar èmfasi
en un problema ajudes a fer-lo gros o, si lleves importància a un
problema, és un intent d’ocultació d’aquell problema que
tampoc no ajuda a solucionar-lo. Per tant, aquí trobar el punt de
bona mesura on s’ha d’actuar amb l’anàlisi i amb la diagnosi del
problema és molt difícil.

Jo crec que no seria bo tapar-nos els ulls d’una realitat. Crec
que el problema hi és i és preocupant, i que ha anat en augment
els darrers anys, per observació, no per més coneixement que
la simple observació, que ha anat en augment a Menorca, per
exemple, en alguns punts de Menorca que és allà on coneixem
més i que, per tant, requereix una actuació.

L’exposició que ha fet el conseller quant a les tres fases que
es fan, formació del professorat en aquesta qüestió, incidència
en la pròpia vida dels centres perquè no està d’acord amb
aquesta idea que és un problema de la societat que es
transporta directament sobre els centres, sinó que hi intervé
també el món educatiu, l’àmbit on hi ha la vida educativa per
solucionar-lo o no, i també una major relació amb la societat, les
actuacions de pares i mares en actuar amb aquesta solució.
També ha anunciat la possibilitat de fer una normativa pròpia
que després no ha desenvolupat, tal vegada, molt en concret ,
encara que l’ha anunciada i jo també estic a l’espera d’una
concreció. 

I de la intervenció que ha tengut el portaveu del Grup
Popular jo destacaria el paper que han de tenir els consells
escolars, i que perquè tenguin un paper els consells escolars,
tant l’interinsular com l’insular s’han de crear i posar en marxa,
si no, no els podrem tenir i aquesta és una qüestió pendent que
s’ha d’activar, perquè sé que hi ha un bon fòrum de debat en
els consells escolars de participació de tota la comunitat
educativa, i també aquesta actitud d’alerta que s’ha de tenir
davant un problema que en aquests moments pot tenir una
dimensió però jo crec que, encara que l’experiència que ha
exposat el conseller ens indica que es pot haver millorat i
sobretot en punts determinats, jo crec que no hem d’estar
confiats en què, si el desenvolupament de la societat o el camí
que pren la societat és el que després es tradueix en l’àmbit
escolar, que no sigui de creixement d’aquesta problemàtica, i
que si és així jo crec que hem de tenir l’actitud d’alerta i elevar-
la, no d’alarmar però sí d’alertar-nos nosaltres mateixos com a
administració pública.

I en aquest sentit és la intervenció que havia de fer que, a
més, crec que quan és una compareixença d’un grup
parlamentari que demana al Govern, els altres grups
parlamentaris hem de tenir una actuació més modesta o més
curta, i açò és el que vull fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. En nom del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, senyores diputades,
senyors diputats, des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista estam molt satisfets de la presència i de la
compareixença del conseller de Cultura, Educació i Esports del
Govern de les Illes Balears, que ha vengut acompanyat d’un
director general, el Sr. Jaume Morey, d’una cap de servei, Joana
Lluïsa Mascaró, i que creim que d’aquesta manera s’ha atès
adequadament aquesta solAlicitud de compareixença que han fet
quatre diputats del Grup Parlamentari Popular d’aquesta
comissió i que havien solAlicitat una sessió informativa sobre la
violència en els centres escolars de les Illes Balears. 

Per a nosaltres ha estat una sessió realment informativa,
molt bona, molt plena de contingut, molt densa, molt intensa i,
des del nostre punt de vista, la informació adequada perquè
puguem tenir una idea més completa d’allò que representa la
situació que, com ha definit el conseller, més que de violència
escolar es tractaria d’una certa conflictivitat escolar, que pot
anar en augment o pot anar minvant d’acord amb les situacions,
però que ofereix un panorama que a hores d’ara no és alarmant,
tot i que la situació no és bona, com ha reconegut el conseller.

Nosaltres volem valorar molt positivament les mesures de
les quals ens ha parlat que pensa prendre la Conselleria
d’Educació i Cultura i que són unes mesures orientades a la
prevenció d’aquests conflictes. Crec que ha valorat
positivament el fet que ja el govern anterior hagués pres unes
certes línies d’actuació i que des del nou govern de les Illes
Balears s’han volgut reorientar, però no passar-les per alt ni
menysprear-les. Aleshores, des del nostre grup parlamentari
ens ha semblat poc encertada la intervenció del representant
del Grup Parlamentari Popular en no reconèixer, entre d’altres
assumptes, aquest fet i, clar, quan el conseller parlava de
formació i assessorament de personal, o de programes dins els
centres escolars, o de normativa pròpia adaptada a les Illes
Balears, a nosaltres ens ha semblat que estava realment en
perspectiva de resoldre eficaçment aquesta problemàtica que
estan creant determinats comportaments a determinats centres
escolars.

Sí que voldria acabar la meva intervenció fent algunes
observacions que consider que són adients a aquesta
compareixença pública. Vostè ha dit, Sr. Conseller, que en
matèria de violència escolar tenim el perill, hi ha el perill de fer
ressorgir amb molta més intensitat de l’adequada quan
succeeixen o passen fets molt concrets que despunten una
miqueta del comportament ordinari i normal de cada dia, i això
pot dur a creure i a pensar que els centres escolars són uns
nius de violència allà on només es fa violència quan, de fet, tots
sabem que això no és així. 

De fet arriben nombroses queixes de pares i mares
d’alumnes que reconeixen que la situació de violència tenen la
sensació que va en augment a mesura que van passant els
anys, i jo crec que des del nostre grup parlamentari estam
totalment d’acord en el que vostè ens ha dit respecte al fet que
l’actuació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport també
ha de colAlaborar amb aquelles altres iniciatives que tendeixen
a dinamitzar grups juvenils, que contribueixin a prevenir
actituds violentes mitjançant adopció d’actituds que siguin
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molt més favorables al respecte, a la tolerància i a la
convivència, en definitiva serien polítiques orientades a la
integració intensa, la integració lingüística, la integració social,
la integració cultural de la població escolar a cadascuna de les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

I voldria acabar dient que nosaltres creim que aquest
ambient violent en els centres escolars no és ni més gran ni és
més greu que la situació de violència que s’està escampant
arreu arreu de la nostra societat, si més no, aquest tipus de
violència de caire verbal, perquè tampoc no crec que hàgim de
tancar els ulls davant el que està passant quan hi ha
convocatòries públiques de gent adulta, major, que es reuneix
per defensar ics assumptes, i que el comportament que es
tradueix a través dels mitjans de comunicació no són cap
exemple de comportament diguem respectuós i tolerant, sinó
més bé violent i agressiu, i són persones adultes, són persones
majors que diuen defensar, per exemple, terres de la Serra de
Tramuntana.

Aleshores tampoc no crec jo que sigui gaire exemplar el fet
que entre nosaltres mateixos, els grups parlamentaris, utilitzem
a vegades determinats llenguatges que vists o sentits a través
dels mitjans d’informació tampoc no contribueixen gaire a
difondre aquestes actituds més respectuoses de cara als altres,
i pens que és una tasca de tots el fet de contribuir a fer que la
gent més jove de la nostra societat aprengui també dels nostres
comportaments. Pens que per ventura pot ser una tàctica
parlamentària del Partit Popular això d’allargar les seves
intervencions, perquè avui ja és la segona o la tercera vegada
que se’ls ha de cridar a l’ordre i jo els demanaria que fossin un
poc més respectuosos amb els altres grups parlamentaris. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buele, d’això se n’encarregarà aquesta mesa, si hem de
cridar a l’ordre a algú. Gràcies, Sr. Buele.

(Remor de veus)

Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Usted a mí no me ha llamado al orden ni a la cuestión,
porque...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, una cuestión de orden.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén, per una qüestió d’ordre quin article del Reglament
em cita, per favor?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

¿El artículo que hago? Pues no le tengo que decir ningún
artículo (...) Le tengo que decir que retire (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios, Sr. Jaén Palacios. Gràcies, Sr. Buele. En
qualsevol cas, Sr. Jaén Palacios, si vostè em demana una
qüestió d’ordre jo li dic: quin article del Reglament m’està
citant? Perquè és que si no sempre estam demanant qüestions
d’ordre i no sabem a què ens referim. En qualsevol cas ja he dit
a aquest diputat que si algú havia de posar qüestions d’ordre
era jo. Quedi aclarida la qüestió i ho deixam aquí.

En nom del Grup Socialista, Sr. Crespí té la paraula.

Sr. Pons, si és tan amable de passar-li el seu micròfon...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

És un problema digital.

Gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Pot agafar el seu micròfon, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Perdó?

EL SR. PRESIDENT:

Dic que el seu micròfon ara funcionarà.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

És igual, ara m’agrada més aquest.

(Rialles)

Bé, jo crec que si aquí fessin una reflexió de què és
violència, en aquesta comissió s’ha creat un fenomen de
violència, de violència verbal entre qui exercia l’autoritat i qui
l’havia de rebre. Jo crec que si aquí es genera un fenomen
violent, entre allò que en diuen pares de la pàtria, que haurien
de ser exemple de convivència, de tolerància i d’acatament de
les normes, què no pot passar a un centre escolar, on hi ha uns
personatges que caminen cap a ser ciutadans?, què no pot
passar? Per tant, el fenomen de la violència és un fenomen
propi dels éssers vius i jo crec que culmina en formes molt
sofisticades a l’ésser humà que, perquè ha evolucionat, ha
evolucionat en bé i també ha evolucionat en malament. 
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Per tant jo crec que avui i aquí, i no entraré en l’oportunitat
o inoportunitat de la iniciativa del Grup Popular, jo crec que
tractam un tema important, i don les gràcies al Partit Popular
perquè em doni, a mi i ha donat als altres grups, i a ells mateixos
i al conseller, de parlar sobre aquest tema, i deu ser un tema que
no és, diria jo, ignorat per la societat perquè poques vegades a
la Comissió de Cultura s’ha vist tanta presència de mitjans de
comunicació, la qual cosa vol dir que el tema preocupa, i com
que preocupa crec que n’hem de parlar seriosament,
seriosament.

En primer lloc jo el que voldria és felicitar el Sr. Conseller per
la seva intervenció, i no ho vull fer des de la formalitat,
simplement, que solem emprar en el Parlament. Li vull dir que
crec que la seva intervenció ha estat sòlida, ha estat decidida,
ha estat clara i ha estat convincent. Per tant, Sr. Conseller,
l’enhorabona per la seva intervenció, per la seva documentació
i pel seu posicionament sobre el tema. Això en primer lloc.

En segon lloc, permeti’m que li digui que conec una mica el
tema, i no només el conec aquí sinó que el conec a altres països
de la Comunitat Europea que, gràcies a la meva posició i com a
representant del Ministeri d’Educació en el seu moment, vaig
visitar, i també i molt especialment a un país que ha estat citat
aquí diverses vegades, a França, en un seminari específic
muntat pel Ministeri d’Educació sobre violència escolar i que
és el que en un futur pràcticament immediat va dur a prendre les
mesures que avui s’han citat aquí. 

Per tant, quin és el problema i, jo diria, l’anàlisi que hem de
fer? És què és l’escola avui que no era un altre temps?, o què té
de diferent l’escola avui que no tenia un altre temps? En primer
lloc, avui som conscients que existeix una violència escolar
perquè hi ha un estudi seriós d’aquesta violència gràcies al fet
que avui, en aquest país, tenim un senyor que es diu Defensor
del Poble que, quan molts dels que seim aquí anàvem a l’escola,
no existia. Per tant, quan el Sr. Jaén i jo anàvem a escola, que no
era la mateixa però que devia ser semblant, els alumnes ens
pegàvem, ens insultàvem, rompíem els mobles i fèiem moltes
coses. No ens hem dessantificat: nosaltres érem nins com són
els nins ara i tenim un component de violència, que aquesta
existeix i no s’exhaurirà mai, sinó que hem de fer com a la
processionària, deixar-la acotada a una cosa que és natural i
inherent a la persona humana. Primera.

Segona. No hi ha més violència dins l’escola respecte a les
coses que n’hi ha en el mobiliari urbà dins les ciutats, no n’hi
ha. Per tant és vera que hem creat un clima de violència
generalitzat : hi ha violència a l’esport, i a vegades fomentada,
fins i tot, per aquells mateixos que el dirigeixen; hi ha violència
dins la societat... Jo record que un ministre d’educació es va
reunir amb els principals directors de cadenes de televisió,
sense que se’ls exigís ni se’ls pogués exigir res, i acordaren
disminuir les sèries violentes durant les hores que els nins
teòricament veuen la televisió. Jo cada dia, a les hores que els
nins, -els altres, perquè jo nins, ja no en tenc, en edat de veure
aquestes coses, en fan altres- com a mínim veig 10 o 12 morts
violents diaris, cada dia, inexorablement. Per tant, com que
nosaltres crec que encara no som Estats Units i no hem prohibit
la teoria de l’evolució, descendim d’aquells primats que tenen

una certa capacitat d’imitació d’allò que veuen i aquests nins
copien, naturalment, aquestes formes de violència, i això (...) a
Estats Units, quan els nins resulta que exerceixen unes formes
de violència impensables a altres latituds. Per què?, entre altres
coses perquè també poden tenir accés a armes que, dins els
domicilis, n’hi ha idò una dins cada calaix i, naturalment, fan
allò que la televisió els demostra que han fet els adults, i es
peguen tirs entre ells, cosa que aquí afortunadament no pot
passar perquè no tenim les armes disponibles.

En el nostre país i comparat amb els altres països europeus,
el nivell de violència és absolutament ridícul. No vol dir que no
hi hagi fenòmens puntuals de conflictivitat, però situació de
violència escolar, que seria allò, seria aquella situació que no
permet que l’escola faci les seves funcions normals, això no
existeix de manera generalitzada. Cert és que hi ha hagut
moments, hi ha alguns centres en algunes zones perifèriques,
com molt bé ha citat el conseller, de les ciutats, de les ciutats,
on sí que existeix aquest clima, però sobretot moltes vegades
induït per l’exterior de l’escola, és a dir, invasió dels recintes
escolars per bandes d’alAlots no escolaritzats que creen un
conflicte allà dins, etc., però allò que hem vist en aquestes
famoses pelAlícules, sobretot procedents dels Estats Units, de
violència escolar de manera que hi ha d’haver detectors
d’armes a les portes, policies que patrullen pels passadissos,
etc., afortunadament no ho tenim. 

Però bé, no és dolent que pensem que així com dels Estats
Units ens han arribat molts altres costums, també aquest ens
pogués arribar i, per tant, com quan es generen les epidèmies de
grip en el sud-est asiàtic, arriben aquí i prenem unes mesures
preventives, és bo que pensem que allò que passa allà també
pot passar aquí, però sense crear una situació d’alarmisme que
ens faci prendre mesures que fins i tot són inadequades.
Recordem fa anys una histèria colAlectiva que va provocar la
demanda de vacunes massives per endavant per a una
determinada malaltia quan totes les autoritats sanitàries
recomanaven que això no es produís. És a dir, si des dels
poders públics exercim precisament una excitació de la por dels
ciutadans, malament anirem. Crec que la nostra obligació és
analitzar seriosament els problemes i posar aquelles mesures
que són adequades.

Jo coincidesc pràcticament en el cent per cent del que ha dit
el conseller. Crec que ha fet una clara exposició de quin és el
problema i de quines són les mesures. Jo crec que de totes
maneres n’hi ha una que ha passat ell molt de refilada al final i
que hi hauríem d’insistir un poquet més, i és la següent:
L’escola pateix una situació que procedeix del seu exterior,
l’escola dóna cabuda a uns problemes que no genera ella en si
mateixa, sinó que li vénen de fora; per tant, la solució del
problema no es trobarà dins la pròpia escola, sinó que es
trobarà allà on aquest problema es genera, que és dins la
societat i, concretament, dins les famílies, dins les barriades, i
aquí jo crec que falta -encara que ell ha dit que sí existeix jo tenc
els meus dubtes que existeixi amb la intensitat que hauria
d’existir- una colAlaboració entre les autoritats acadèmiques i
aquelles que tenen incidència en els serveis socials externs a
l’escola, com educadors de carrer, assistents socials, que
poden ser posats per una administració o per una altra, és un
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problema de repartir-se les competències i les despeses, només
és això, però queda clar que allà on hem d’anar és a aquestes
bosses de marginació i de violència social que produeixen a
aquests nins una situació també de violència. Si a una família hi
ha maltractaments entre pare i mare, hi ha violència verbal entre
pare i mare, aquell nin exercirà el mateix amb els seus companys
o companyes i amb els seus professors en el centre escolar. 

No aconseguirem que l’escola curi dins el seu recinte allò
que es genera a fora. Li estam exigint un paper que l’escola no
pot donar ella per si mateixa, i hem de ser conscients d’això,
perquè això és el que provoca el desencís del professorat, que
se li exigeixin coses que ell és incapaç de poder donar perquè
no té capacitat d’actuar allà on el problema es genera. I ha citat
el Sr. Pons una pelAlícula extraordinària del Sr. Tavernier, que
tractava de nins d’educació preescolar, i jo pensava, quan veia
aquella pelAlícula, com serien aquests nins quan arribassin a
l’educació secundària obligatòria. Déu ens en guard! Déu ens
en guard!

Per tant, jo record -i aprofitaré per saludar el director general
que aquí ens ocupa- iniciatives municipals fetes sense que
l’administració educativa els les demanàs, però per prevenir els
problemes que es produïen fora de l’escola. El Servei Municipal
d’Orientació Escolar, crec que l’Ajuntament d’Artà en va ser un
dels capdavanters quan el Sr. Director General era batle, fa
molts d’anys, d’això, i coses d’aquestes...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, vagi acabant, Sr. Crespí, per favor.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. Compliré i no generaré situacions
de violència.

Crec que són les mesures que hi hauria d’haver. Jo record
que aquí a Palma fa molts d’anys hi havia uns convenis
importants amb educadors de carrer a zones com el polígon de
Llevant, com la zona del Camp Rodó, etc., que varen ser
retirades en un moment donat i jo no tenc coneixement que
hagin recuperat la incidència que tenien un temps. Crec que el
camí està en colAlaborar amb aquelles persones que poden
atendre aquest problema a la seva rel, que és dins la societat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller, per cont estar té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Comentaré les intervencions dels
diferents diputats, que jo crec que tots han contribuït perquè el
debat fos profitós i fos estimulant en termes de reflexió.

En referència al Sr. Jaén, ha fet esment a les meves
declaracions davant..., la meva resposta, diria jo, davant la seva
iniciativa de demanar compareixença en aquesta comissió. És
possible que fossin una mica imprudents les meves
declaracions, és possible; ara bé, jo he dit, quan he començat
a parlar, que creia que la seva petició de compareixença
combinava oportunisme i sent it de l’oportunitat; per tant,
d’alguna manera he empatat una mica la meva crítica perquè ve
connectat amb un problema que socialment existeix, existeix
mediàticament i, a més a més, hi havia l’informe del Defensor
del Poble.

El Sr. Jaén també em retreu i em diu que no és bo fer derivar
la responsabilitat a uns tercers. Jo en les meves declaracions
vaig esmentar que amb els recursos disponibles de part del
Govern de les Illes Balears per dedicar a educació amb molta
dificultat podíem afrontar amb garanties d’èxit la solució
d’aquest problema. Em sap molt de greu, però hauré d’insistir
en aquest aspecte perquè crec que és així. Vostè mateix al final
ha acabat demanant més dotació pressupostària, més dotació
pressupostària que també ha d’aportar el Govern de les Illes
Balears supòs que minvant altres partides dedicades a altres
coses també importants, perquè, clar, l’educació és una activitat
molt costosa: Disminuir les ratios de les aules, incrementar el
pes de l’acció tutorial dels professors, contractar orientadors
als centres educatius i reforçar amb més personal els centres
d’orientació, els serveis d’orientació dels instituts de
secundària, fins i tot contractar assistens socials, que en alguns
centres probablement ja fan falta; contractar personal per
atendre la diversitat i per dur a terme la pràctica de l’educació
comp ensatòria. Això costa molts de doblers, doblers que
l’increment dels costos de l’educació a les Illes Balears, en un
any i mig de gestió del Partit Popular,  passant de 40.000 milions
de pessetes a 53 queden en evidència.

Respecte a la seva reflexió sobre el tema i als seus
comentaris sobre el tema, jo crec que tots plegats hem
d’intentar assumir un fet, i és que l’educació és una realitat molt
complexa, i per tant hem d’anar molt alerta a no fabricar
estereotips simplificadors d’aquesta realitat complexa de
l’educació i, a més a més, en un temps històric en què l’escola,
per raons molt diverses que tots sabem, com a institució ha
perdut prestigi dins la societat, i han perdut prestigi dins la
societat els ensenyants, i l’educació ha deixat de ser aquell camí
prestigiós socialment que permetia aconseguir ascensos
socials, majors nivells de cultura, etc., etc., fins i tot major
riquesa econòmica; això ja ha minvat, per tant hem d’anar molt
alerta que la reflexió o el plantejament de problemes que pugui
tenir realment l’escola no puguin repercutir negativament sobre
aquesta escola complexa i la reduïm a estereotips simplificadors.

El Sr. Jaén en un moment determinat ha proposat la
possibilitat de crear una espècie d’observatori dels
maltractaments que es produeixen dins l’àmbit educatiu. Jo li
diré que els serveis d’inspecció d’alguna manera estan fent
aquesta feina i jo diria que l’estan fent d’una manera
absolutament correcta. Aquest primer estudi, del qual ell té
resposta escrita i que jo mínimament he indicat, serà objecte
d’actualització permanentment i de seguiment; per tant, jo
confii, i amb això coincidim amb una de les recomanacions del
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Defensor del Poble, que l’administració educativa tendrà
periòdicament fotografies puntuals sobre com evoluciona
aquesta qüestió. En farem un seguiment.

Ha fet un suggeriment el Sr. Jaén, que és que enviem a tots
els centres educatius de les Illes Balears una còpia de l’informe
del Defensor del Poble. Crec que és una bona idea. No sé si els
podrem enviar els 400 fulls que nosaltres hem tret d’Interne t  i
no sé si hi ha cap edició imminent, però com a mínim a través de
la revista que edita la conselleria, que és Quaderns d’Educació,
de la qual es fa un tiratge de 12.000 exemples, procurarem que
sàpiguen el portal d’Internet en el qual han d’accedir a aquest
informe i, a la vegada, en farem una difusió pertinent, perquè
creim que pot ser molt instructiu per als centres educatius i per
al professorat i, sobretot, per als equips directius i per als
equips d’orientació conèixer aquest informe.

Respecte a la intervenció del Sr. Portella, jo crec que ha fet
una reflexió en veu alta important, que era un poc una reflexió
que jo també he intentat fer, i és allò que posar èmfasi en un
problema ajuda a fer-lo gran o a minvar-lo? Jo crec que si en
parlam amb rigor, amb discreció, reflexivament, procurant no
contribuir a crear estereotips de moda, de temporada, perquè
clar, jo ara ho estava pensant: tots nosaltres recordam que en
una època hi ha hagut la moda de parlar de la violència a les
bandes juvenils, una altra temporada la moda de parlar de la
violència a l’esport, ara sembla que toca la moda de la violència
a l’escola. No ha desaparegut la violència a les bandes juvenils,
no ha desaparegut la violència a l’esport; si nosaltres anam
qualsevol diumenge el capvespre a qualsevol poble de
Mallorca, sentirem moltes més agressions verbals que no se
senten en tot un trimestre a molts de centres educatius, si hem
anat al futbol qualque vegada sabem el repertori duríssim del
qual és víctima un senyor que ara ja no va vestit de negre però
que encara és el senyor de negre, no? Per tant, jo crec que
aquesta reflexió del Sr. Portella de si parlant-ne feim gran el
problema o el minvam, jo crec que si en parlam d’una
determinada manera el feim més gran; si en parlam
reflexivament, amb serenitat, amb documentació, amb una
voluntat de minvar-lo, sí que pot ser positiu.

El Sr. Portella també ha introduït un tema, que és el tema que
un dels àmbits en els quals s’ha d’afrontar aquesta
problemàtica és l’àmbit del consell escolar, i ell ha remès als
consells escolars de cada illa. Aquí vull aprofitar per donar
notícia que molt aviat entrarà en el Parlament la proposta de
modificació de la Llei de consell escolar de les Illes Balears per
tal de donar possibilitat que aquest consell escolar comenci a
entrar en funcionament, i la voluntat d’aquest govern és, abans
que acabi aquest any, que ja estigui constituït i sigui operatiu
i, a la vegada, que generi la creació de consells escolars insulars
i, a la vegada, i això ja ho han fet molts de municipis, els
consells escolars municipals, sobretot necessaris a les
poblacions on hi ha diversos centres.

Per tant, aquestes són les coses que jo comentaria de la
intervenció del Sr. Portella.

El Sr. Buele jo crec que ha dit una cosa que jo reconec que
m’havia oblidat i crec que és molt important, ha connectat el

tema de la problemàtica de la violència escolar i de la
conflictivitat escolar amb el tema de les polítiques juvenils que
puguin fer les diferents administracions, crec que és una
comparació molt encertada, jo a la meva intervenció sobretot he
parlat de serveis socials, d’administracions externes a
l’administració educativa, però és evident que combatre les
actituds de violència de la població escolar, diríem, adolescent,
es pot aconseguir, també, no tan sols amb mesures internes del
mateix centre, no tan sols des de la relació escola-família,
escola-administració municipal a través dels serveis socials,
sinó també a través de polítiques juvenils adients, que fomentin
l’autoestima dels joves, l’autoconfiança dels joves,
l’autoresponsabilització, una cultura de l’esforç personal, una
cultura que la pròpia voluntat per aconseguir determinats fins
és una cosa important que s’ha de treballar i s’ha de fomentar
i, a la vegada, polítiques juvenils integradores i cohesionadores
dels joves en la parcelAla de la societat dins la qual viuen. Crec
que és una cosa que també ha enriquit la seva aportació.

De la intervenció del Sr. Crespí, he de confessar que ha
estat una intervenció que m’ha resultat molt estimulant i amb la
qual estic plenament d’acord gairebé del tot, em satisfà
coincidir amb ell, perquè el seu punt de vista lògicament és el
d’una persona que coneix molt a fons el món educatiu, i jo,
repetesc, crec que la seva visió és prou encertada. A un
moment determinat ha parlat de la violència que es reflecteix a
través dels mitjans de comunicació de masses, aquí
immediatament se m’ha ocorregut pensar en aquestes sèries de
protagonistes juvenils de fàbrica americana o europea i recordar
el llenguatge tan mal parlat que manegen i que, no hi ha dubte,
que són unes sèries que aquests darrers anys han estat un
mirall en el qual molts de comportaments del nostre món escolar
s’han intentat reflectir i, sobretot, no hem d’oblidar que som
una societat que de la violència n’ha fet espectacle.
Probablement, mai en la història de la humanitat la violència no
havia estat un espectacle fins i tot del qual se’n deriven, per dir-
ho d’alguna manera, satisfaccions estètiques com és avui en
dia. A l’Edat Mitjana, tots hem llegit llibres escrits a l’Edat
Mitjana, tots hem llegit alguna novelAla de cavalleries, i sabem
que allà la gent es clavava llances i espases i no passava
absolutament res, semblava que allò en lloc de ser persones
humanes, eren insectes, ara els insectes, n’esclafam un amb la
sola de la sabata i a ningú se li ocorre pensar que qualcú
sofreix, idò a l’Edat Mitjana, a les novelAles de cavalleries
passava exactament igual. Després hi ha hagut una actitud
social absolutament de valoració negativa de la violència, ara
cometem tots plegats la hipocresia de valorar socialment
negativament la violència, però a la vegada l’hem convertida en
una de les pedreres de generació de guanys materials més
importants: pelAlícules generades en torn del fenomen de la
pràctica de la violència, convertida en espectacle estètic. 

I és que aquí passa una cosa, el món educatiu n’és reflex i
víctima d’aquesta societat que ha convertit la violència en
espectacle, n’és reflex i víctima, i aquí sí que crec que hem
d’aprofitar tots plegats per dir que millorar el món educatiu,
pacificar el món educatiu exigeix forçosament pacificar la
societat, i aquesta és una idea que ha sortit en diverses
ocasions i a mi em sembla que l’hem de reiterar.
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El Sr. Crespí ha dit una cosa de la qual jo, revisant la meva
intervenció anterior, li don bastant la raó, per no dir del tot, diu
que jo he dit que la colAlaboració entre administració educativa,
centres educatius i serveis socials, ja anava de meravella, jo
diria que estam als inicis, té tota la raó el Sr. Crespí, i a més a
més estam en un moment en què una administració i l’altra
s’estan barallant per veure a qui li toca contractar les persones
que han d’atendre socialment les problemàtiques escolars. Els
centres educatius carregadíssims ja de costos, intenten que
siguin els centres, diríem les administracions municipals o
insulars o conselleries de benestar social, les que generin
aquestes contractacions d’aquest tipus de personal, i aquestes
administracions intenten que sigui la Conselleria d’Educació.
És evident que aquí fa falta un pacte i amb recursos públics,
algú haurà d’atendre aquesta necessitat.

I al final i per acabar, el Sr. Crespí ha dit que s’exigeix massa
a l’escola, i, efectivament, exigim massa a l’escola, exigim massa
als professors i probablement, aquesta societat que exigeix tant
a l’escola i als professors s’exigeix massa poc a ella mateixa,
s’exigeix massa poc a ella mateixa la família, s’exigeix massa poc
a ella mateixa la societat adulta, i evidentment això no val, o ens
exigim tots plegats i a la vegada exigim als altres o tenim poca
autoritat moral per exigir a l’escola allò que l’escola, tota soleta,
només entrant en relació amb els estudiants cinc hores o sis
cada dia, i el dia en té 24, resulta que l’escola ha de resoldre
problemes que són i neixen de la societat, i això, repetesc, no
val i, per tant, tots plegats hem de contribuir a crear consciència
dins la societat, dins la família, dins els adults, que l’escola
també és una responsabilitat seva, perquè, si no, anam
malament.

Em permetreu, abans d’acabar, retornar al Sr. Jaén, que unes
coses que li volia comentar me les havia oblidades i me les han
passat aquí, és que el Defensor del Poble al seu informe diu que
aquests tres darrers anys, sembla que s’ha produït un
increment d’aquests actes de violència escolar, però hem de
tenir en compte una cosa, i és que el Defensor del Poble
construeix el seu informe a partir, no de fets, sinó d’opinions de
persones que han estat enquestades, persones que han estat
enquestades que són alumnes i professors, fonamentalment.
Per tant, probablement pot haver-hi en alguns casos visions
amb una dosi de pessimisme, jo pens, superior al que es
manifesten en realitat.

Després, una altra cosa que jo crec que és important, el
decret que regula els drets i deures dels alumnes és de l’any 95,
i es va començar a aplicar el curs 96-97. I sembla ser, hi ha
indicis, que aquesta normativa permet als centres establir
mecanismes de control més eficaç i fins i tot una millor detecció
i un millor registre dels conflictes. Per tant, jo crec que a partir
d’aquests instruments normatius i a partir de l’experiència
d’aquests anys, els centres poden entrar dins una dinàmica
d’autodotació de recursos i d’habilitats que permetin que la
problemàtica no creixi i minvi, i, evidentment, l’administració el
que ha de fer és estar atenta a aquest procés d’autodotació,
repetesc, d’habilitats i de recursos per part dels centres, per tal
d’ajudar-los que aquest procés d’autodotació d’aquests
recursos doni rendiment i eficàcia i minvi, per tant, en la mesura
que sigui possible, aquesta problemàtica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Jaén Palacios,
per favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Conseller y miembros de la comisión. Yo quiero empezar
este turno diciendo que en modo alguno yo creo que haya
mostrado violencia verbal en esta comisión, si el sonido tiene
tres cualidades, la intensidad, el tono o altura y el timbre, al
menos el de la intensidad yo no lo he hecho, el resto cada uno
responde de las cualidades físicas de sus cuerdas vocales, y,
por tanto, aunque el Reglamento no permite referirse a los otros
grupos parlamentarios, como suele ser habitual desde los
grupos que han apoyado al gobierno referirse al grupo que está
en la oposición, yo no me voy a referir a lo que han dicho los
otros grupos parlamentarios. Pero tengo que decir que, si de
mis palabras, ha habido alguna amenaza, que yo creo que no ha
sido así, ha habido alguna agresión de alguna palabra
malsonante que haya dicho o ha habido agresión física, a mí no
se me ha llamado a que retire ninguna palabra en ese sentido,
y si la hubiere dicho y ha pasado desapercibida, pues la retiro
si sus señorías consideran que alguno se encuentra afectado
por eso.

Llevo aquí ya, ésa es la quinta legislatura, y no recuerdo, no
recuerdo no, tengo que decir que además de no recordar, nunca
se me ha llamado al orden y que, por tanto, hoy aquí tampoco
se me ha llamado al orden, se me ha llamado a que finalizara la
intervención.

Dicho esto, que yo creo que era necesario para clarificarlo,
hay dos cuestiones que sí conviene continuar con ellas. Una
hace referencia al papel del profesor y, en concreto, a lo que
diremos su relevancia social, es verdad, el profesorado, ya en
el informe Foesa que fue el informe previo a la Ley general de
educación del 70, lo calificaba en una categoría en el puesto
núm. 27, por detrás de futbolistas y por detrás de mucha gente,
desde ahí yo creo que incluso, no conozco otros informes
sobre esta valoración de profesiones, pero desde luego seguro
que hemos bajado, los profesores, muchos más puestos en esa
escala social a que el informe Foesa hacía referencia. Y, por
tanto, estamos a favor, como están todas las administraciones
educativas, en que se revalorice la figura del profesor, y todos
convendrán conmigo también otra cuestión del criterio de
autoridad. El criterio de autoridad, no lo digo yo, lo dicen los
sociólogos, desgraciadamente, el criterio de autoridad,
entendido en el término latino en su acepción estricta de
autoritas , de preeminencia, prestigio, ese término de autoridad
entendido así, se ha perdido. Hacía referencia la Revolución
Francesa y no a otra cuestión, porque allí fue el primer golpe,
después de El espíritu de las leyes de Montesquieu cuando se
perdió la autoridad del monarca, está clarísimo, es un hecho
histórico incuestionable. Y el segundo paso que la pérdida de
la autoridad es (...) cuando el padre pierde la autoridad, y el
tercero es el mayo del 68, con la crisis que hubo y las
manifestaciones, donde se perdió la autoridad del profesor.
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Esto es historia y, por tanto, yo hacía referencia a esta pérdida
de autoridad, que creo que en educación, la autoridad en ese
sentido es importante que se mantenga.

En cuanto al Informe de salud del pueblo, bien, ya decía que
todavía las Cortes Generales no han tenido conocimiento formal
de su comparecencia porque no ha sido posible por las razones
que antes se apuntaban, pero suele ser habitual que tras la
comparecencia en las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo,
el informe que remite en folios, en Din-A4, pues después se
publica y entonces seguramente sería más cómodo y más
factible, en fin, muchas razones a favor de que se remitiese un
ejemplar de ese libro donde se recoge, en concreto, el informe
que esto es específico, porque no hace referencia al informe de
carácter general, que el Defensor del Pueblo tiene otras muchas
cuestiones, como ustedes bien saben, como alto comisionado
de las Cortes Generales.

Y, por último, yo creo que tenemos que incentivar la línea de
dotar de instrumentos al profesorado para la intervención en la
resolución de los conflictos. Son técnicas que se aprenden y
como son técnicas que se aprenden, pues conviene que el
profesor las conozca, porque muchas veces se siente
desamparado ante lo que vemos continuamente, de falta de
disciplina en las aulas, que muchas veces es imposible, no ya
enseñar, porque claro, transmitir conocimientos es una de las
funciones de la educación, decía que no es la más importante
o al menos no es la única, pero desde luego hay casos de
indisciplina en las aulas y los profesores, sobre todo los más
noveles, que a veces tienen dificultades para imponerse en las
aulas y dar la clase, convendría, como digo, que en esa
formación permanente de la que tanto estamos hablando y en
la que tanto creemos, que se les dote de esas técnicas, de esos
instrumentos y, por supuesto, mejorar el certificado de aptitud
pedagógica, el llamado CAP, que yo creo que, en fin, el nombre
es correctísimo, pero que, desgraciadamente, desde siempre, no
desde ahora, ha sido, yo creo que ahora en un poco más
riguroso que antaño, también hay que decirlo, pero todavía
está lejos de eso, de que la actitud pedagógica la tengan los
profesores, hablo con carácter general, porque siempre hay
excepciones que son dignas de mencionar, pero habría que
profundizar en esa cuestión, en la formación inicial y en lo que
se pueda en el certificado de aptitud pedagógica y sobre todo
en las técnicas de intervención para la resolución de conflictos.

Y dicho esto, finalizo como antes, que la conselleria, el
conseller, el departamento tendrá siempre nuestro apoyo para
mejorar en todo lo que sea posible estas medidas de prevención
que creemos que son necesarias y que de nada sirve adoptar
posturas de don Tancredo, como algún profesor ha publicado
por la prensa, de que aquí no pasa nada. Yo creo que aquí pasa,
que el problema existe, que el problema puede tener mayor
gravedad y que, por tanto, es conveniente que se ataje desde
el principio, no será fácil, no será una cuestión, tampoco, de un
año ni de una legislatura, porque eso es así, pero sí debemos
estar alerta, vigilantes en esos problemas, porque son síntomas
de cosas, aún comprendiendo la problemática que hemos dicho
de la sociedad y todo esto, que todos conocemos, pero hay
que estar alerta y vigilantes para adoptar medidas que vayan en

contra de la violencia escolar, y que el clima de convivencia en
los centros sea siempre lo mejor posible.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Altres grups parlamentaris? Pel grup
Parlamentari Socialista, Sr. Crespí, té la paraula per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, sí senyor. Gràcies, Sr. President. Bé, jo no tractaré
temes d’acústica perquè ja en vaig explicar prou anys a la
Universitat i sé bastant bé què vol dir to, timbre, etc. Però sí li
vull dir al Sr. Jaén, amb tot carinyo, que l’he utilitzat com a
exemple ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, ...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

No, vull donar una explicació ja que ell ens ha demanat ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, tenguem la festa en pau, faci observacions sobre
el que ha dit el conseller, perquè, si no, tots ens referim uns als
altres, i el Reglament, encara que no ho contempli explícitament,
el que sí diu és que les preguntes i les observacions que hagin
de fer els diputats hauran de ser sobre l’exposició que hagi fet
el conseller, si no entrarem en debat cada vegada uns amb els
altres i aquesta comissió, sempre havia anat en pau, i justament
el dia que tractam el tema de la violència, es veu que tots ens
esvaram un poc i ...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, president, accept que em llevi la paraula, però
crec que ha interpretat malament el que jo anava a dir, si el Sr.
Jaén (...) excuses, no em deixa que jo n’hi presenti a ell?

EL SR. PRESIDENT:

No li pos en dubte, però és que entram en una guerra que
estarem aquí fins a les dotze de la nit i bé ...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Les hi presentaré fora de la sala, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

En tot cas entraré en el tema que ens ocupa. Jo crec que
aquí s’ha citat, perquè crec que el tema és important, s’ha citat
la solució francesa al tema de la violència. Evidentment,
d’aquesta solució francesa ens n’hem assabentat pels mitjans
de comunicació, els quals han donat una visió de quin és el
problema i de quines són les solucions, absolutament minvada.
El tema francès neix dins un projecte del qual l’educatiu n’és
una part, però no la part fonamental, és un projecte que va
néixer quan la UDR governava França, és a dir, no hi
governaven els socialistes, i és una cosa que se’n va
denominar Pla de Vile, Pla de ciutat. El Pla de ciutat, França és
un país jacobí en tots els seus aspectes, amb el bo i el dolent
que té el jacobinisme, i allà, les autoritats van unes davall les
altres, hi ha poca independència, i aquests plans de vile són
encapçalats pels prefectes francesos, que són uns senyors que
comanden moltíssim, i que tenen a veure, sobretot, amb els
problemes d’exclusió social a les ciutats franceses que tenen
altres cotes d’immigració, i dins això, hi ha aquestes notícies,
un poc alarmants, de les mesures que han pres els determinats
centres on, evidentment, la convivència era complicada. Però el
nucli, el nucli d’aquestes mesures són mesures de tipus social,
d’inserció laboral, d’atur a determinades zones, allò que ens
reflectia perfectament la pelAlícula del Tavernier, hem d’anar allà
on es genera la malaltia, perquè ni nosaltres operam un dit quan
el que tenim malament és el fetge, realment no ens curarem, ens
curarem un efecte d’aquesta malaltia. I això és el que jo vull dir.

I crec que hauríem d’aconseguir que no hi hagués un
problema de piloteig ent re administracions, sinó realment
asseure’ns, veure quins recursos tenim cadascú i utilitzar-los
correctament, determinant i delimitant què hi posa cadascú i
què hi fa cadascun i després que cadascú sàpiga el que fa
l’altre, que també és important.

I també voldria fer una recomanació i una reflexió al
conseller d’Educació, i és l’adequada utilització dels recursos,
l’escola té una manera d’actuar que moltes vegades és poca
reflexiva, vull dir, fa les coses perquè sempre s’han fet així, hi ha
una cosa que a mi sempre m’ha cridat l’atenció, i és el problema
de les ratios a les aules com a salvació de tots els mals, escolti
aquí amb menys ratio ho arreglam tot. Bé, això és una cosa que
els professors, quan som allà, realment és molt còmode, en lloc
de tenir 40 alumnes, tenir-ne 20, però ara que tenim unes ratios
relativament baixes, jo deman que s’analitzi de manera seriosa
si val més dividir les aules per baixar les ratios o deixar l’aula
amb el mateix nombre d’alumnes, i aquell professor més que
haurien de posar per dividir la ratio, l’utilitzem en actuacions
puntuals amb aquells alumnes que són més conflictius. És a dir,
gastant el mateix procurar optimitzar els recursos.

Jo crec que en aquest moment estam a l’Estat espanyol a un
nivell d’alumnes per aula dels més baixos d’Europa, motivats
per la natalitat, no vull dir que no hi hagi centres i sectors
elevats, però les mitjanes estan bé, si aconseguiment un
repartiment equilibrat d’aquests alumnes, entre diferents
centres, podrem utilitzar aquests professors, crec que d’una

manera més dirigida per part de l’administració, hem de rompre
la sempre solució fàcil de dir que hem d’abaixar les ratios. El
problema no és tant de les ratios com d’atendre la diversitat de
la població escolar. I això, jo crec que la conselleria té gent
suficientment preparada per analitzar què convé més, no vull dir
que la solució sigui una o l’altra, però en cada cas saber què
convé més: si una atenció a la diversitat o bé fer una actuació
general d’abaixar les ratios en conjunt. Jo deman que
simplement s’analitzi i segur que si s’analitza, llavors s’actuarà
en conseqüència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller, pot contestar, si vol.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Jo faria un comentari breu a cadascun
dels dos diputats que han intervengut, evidentment compartir
amb el Sr. Jaén la idea que és important prestigiar, revaloritzar
la figura del professor, i aleshores ell ha fet una referència al
criteri d’autoritat que jo personalment valor que el criteri
d’autoritat és important, però discreparia que ell lliga la pèrdua
o la caiguda definitiva del criteri d’autoritat en els fets, en la
crisi o en la moguda del maig del 68, on sembla que el principi
d’autoritat va esmicolar-se del tot, clar, jo tenc els meus dubtes
si en aquella ocasió no es va esmicolar el principi de
l’autoritarisme, perquè les escoles dels anys seixanta, tots els
que hi passàrem, sabem que hi havia una educació molt
coercitiva, que tampoc no era bona, ara bé, estic d’acord que
enfront d’aquell autoritarisme, un principi d’autoritat, un criteri
d’autoritat entès en termes d’autoritat moral, de coneixements,
d’actituds, de cultura, d’experiència, fa bona falta dins la nostra
societat, dins la família, dins les escoles, perquè crec que és un
criteri d’autoritat que genera models d’actuació de
comportaments dins la societat positius, i jo, com he citat una
pel Alícula abans, ara en citaré una altra, a la qual,
malauradament, la vaig veure poc menys poc més, el Sr. Crespí
supòs que també la va veure, coincidint amb la pel Alícula de
Tavernier, que era la pelAlícula protagonitzada per Fernando
Fernanz Gómez que interpretava un paper de mestre republicà,
a qui el primer dia de classe, tots els alumnes li tiraven guixos
i el martiritzaven, però l’autoritat moral de coneixements
d’aquell senyor mestre, era tan impressionant, que quan
acabava el curs, tots els alumnes estaven absolutament
fascinats per la seva figura i, en definitiva, s’emmirallaven en
ell, encara que la pelAlícula, com tots sabem, acaba molt
malament i sabem que aquells mateixos que estaven emmirallats,
dins una dinàmica colAlectiva absolutament de bojos, acaben
escopint-los i tirant-los pedrades al carrer poc temps després.
Però jo, aquest tipus de criteri d’autoritat, evidentment crec que
també s’ha de reivindicar i tots nosaltres, que hem passat
durant molts d’anys per les escoles, tenim professors o
professores que són referències modèliques que d’alguna
manera ens han marcat la vida i crec que és important que
existeixi.

I en relació al Sr. Crespí, jo crec que ha dit una frase
d’aquelles que també s’han de subratllat: hem d’anar allà on es
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crea la malaltia; jo crec que de vegades pot passar una cosa,
que un poc la sensació dels diputats del Partit Popular, jo sé
que no estaré d’acord amb ell, i li deman disculpes, pot donar
la sensació que des d’un determinat perfil ideològic es pot
interpretar que la problemàtica de l’escola va molt poc lligada
a la problemàtica de la societat perquè en el fons, des de
determinats perfils ideològics es pensa que vivim dins una
societat meravellosa, en canvi, des d’un altre perfil ideològic,
probablement pensam que l’escola s’ha de reformar
paralAlelament a com es reforma la societat, crec que és un debat
interessant que també s’ha traspuat dins aquesta intervenció
d’avui capvespre. 

Respecte de la intervenció final del Sr. Crespí, evidentment
les ratios no són la panacea universal de tots els mals, estic
totalment d’acord amb ell, l’altre dia vaig anar a un dinar amb
l’associació de mestres jubilats de les Illes Balears, i la seva
presidenta, una senyora que nom Caritat Segura, esmentaré el
seu nom en acte d’homenatge a jubilats mestres que tenen 70
o 80 anys o més i tot, li dic, “i quants d’alumnes teníeu vos,
dins l’aula?” I em diu: “més de seixanta”, “i què”, i em digué:
“deien una bondarra”. El món ha canviat molt, les ratios
evidentment no són la panacea universal, però el problema és,
l’altre dia llegia una entrevista al Sr. Marchessi, que també en
sap molt d’educació, i proposava que les ratios fossin de 17
alumnes; és a dir el problema és que vivim dins una situació tan
complexa del món educatiu que, a la vegada que davallam
ratios, hem de contractar professorat per fer suport,
compensació educativa, desdoblaments, atendre la diversitat,
etc., i estic d’acord amb el Sr. Crespí que les administracions
públiques estan obligadíssimes a constantment avaluar el
rendiment dels recursos de què disposen, perquè el que no és
solució és anar abocant gent, i li puc assegurar que aquest
curs, que encara no ha acabat, des dels responsables polítics
de la Conselleria d’Educació estam avaluant molt
detingudament tot el personal que hem posat d’educació
compensatòria perquè percebem que en alguns aspectes ens
hem equivocat, i que la solució d’enviar un professor, si no hi
ha, a nivell de centre, un projecte de centre al qual es farà una
autèntica educació compensatòria és perdre el temps, això ja ho
hem detectat pocs mesos després d’haver començat el curs i li
puc assegurar que hi haurà grans esforços, es fan grans
esforços perquè aquesta qüestió es resolgui; perquè és ver que
l’educació és una realitat molt complexa, que necessita molts de
recursos, però això no ha de justificar que sigui insaciable de
recursos, que podria ser un dels perills en què ens trobàssim.
Per tant, la seva reflexió la compartesc i l’assumesc.

I tot plegat, per acabar, no sé si toca cap intervenció més o
no, jo crec que tots plegats hem après coses i hem reflexionat
de manera compartida sobre aquest tema, i crec que a partir
d’aquesta compareixença d’avui i les intervencions dels
diferents diputats, dels diferents grups, tots plegats coneixem
una mica millor el sistema educatiu i tots plegats estam més
implicats en les necessitat d’adoptar mesures per resoldre els
seus problemes, cosa que jo crec que justifica perfectament
aquesta sessió parlamentària d’avui capvespre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Esgotat el debat i l’ordre del dia de la sessió d’avui, s’aixeca
la sessió.
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