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 EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Perdoni, Sr. President. Jo mateix substitueix aquí en Pere
Rotger, per exemple. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén Palacios. Cap altra substitució?

EL SR. PONS I PONS:

No ha arribat encara, però és la casa, Antoni Diéguez, que
substitueix Maria Lluïsa Dubon.

(Rialles) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Estic convençut que la meva utilització del verb és
incorrecta, però la presència d'aquest senyor també és
incorrecta, vull dir... quan vengui

EL SR. PRESIDENT:

Tots l'hem, Sr. Pons. Gràcies.

I.- Compareixença RGE núm. 2250/00, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió pertanyents al Grup
Parlamentari  Popular, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, per tal d'informar sobre el desenvolupament i les
conclusions de les jornades d'educació secundària obligatòria.

Procedim, idò, al debat del punt únic de l'ordre del dia,
relatiu a la compareixença 2250 d'enguany, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió pertanyents al Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, per tal d'informar sobre el desenvolupament i les
conclusions de les jornades d'educació secundària obligatòria.
Assisteix l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, Sr. Damià Pons,
acompanyat del Sr. Jaume Gual, director general de Planificació
i Centres. 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. És possible que aquesta petició de compareixença
hagi arribat al Parlament amb un retard considerable respecte
del moment de la seva petició, perquè hi ha hagut la interrupció
de l'estiu. Així i tot, jo crec que el fet que hagi arribat tard pot

representar que d'alguna manera el procés de les jornades
estigui molt més acabat que si hagués fet la compareixença fa
aproximadament tres mesos, perquè precisament avui hi ha
hagut una comissió que havia d'avaluar un determinat element
sorgit d'aquestes jornades, i ja els en podré donar unes certes
dades.

Bé, facem una mica d'història de la motivació de les
jornades, del procés de la seva realització, i una mica dels
resultats que se'n varen desprendre als seus diversos nivells.
La primera cosa, constatar que tot d'una que el nou equip
d'Educació va haver pres possessió dels seus càrrecs, i ens
vàrem posar a fer feina, una de les coses que lògicament férem
d'immediat va ser començar a entrar en contacte molt directe
amb molts de colAlectius, especialment centres docents i equips
directius, i una cosa que vàrem poder constatar amb els primers
contactes i les primeres visites, que varen ser nombroses, als
instituts de secundària, és que entre el professorat de
secundària existia un cert malestar, una desmoralització, com si
d'alguna manera se sentissin molts d'ells superats per la realitat
quotidiana de les aules. I en aquesta situació de malestar i de
desmoralització sobretot trobaven la seva causa en el primer
cicle de l'Educació Secundària Obligatòria, o en alguns instituts
en això no hi havia coincidències absolutes, en el segon i tercer
curs de l'Educació Secundària Obligatòria. Ara bé, una cosa
quedava clara, i és que dins l'Educació Secundària entesa
globalment, l'etapa d'ESO era fora cap dubte la més en crisi, la
que presentava una problemàtica més complexa, amb un
alumnat de gestió més difícil, amb una incidència sobre
l'alumnat de totes les problemàtiques socioculturals externes al
mateix centre, i jo diria que en la immensa majoria de vegades
creades fora del centre, però projectades.

En realitat era bastant freqüent l'inventari de problemes, un
alumnat sense capacitat d'esforç ni de motivació, en definitiva
podíem sospitar els fills d'uns pares que ja els ho havien regalat
tot, en alguns casos, i per tant els seus fills no havien adquirit
la cultura mínima de l'esforç que se suposa que qualsevol
persona convé que tengui per circular per la vida; uns joves
impactats per models de vida i de valors que són els
predominants dins els mitjans de comunicació de masses, i que
moltes vegades no són precisament valors que vagin en
sintonia amb els valors de l'educació, sinó més aviat en són
antagònics; uns joves... -perdó, m'he d'aturar, o no?- ...uns
joves mal acostumats per una societat en què pot semblar que
gairebé els joves viuen en un estat de festa permanent; uns
joves emmarcats dins un mercat de treball que en principi no
valora de manera suficient, ni prestigia de manera suficient, ni
exigeix de manera suficient, ni recompensa de manera suficient
haver realitzat estudis, que hagin representat un cert cost
d'esforç personal; un entorn familiar que de vegades no acaba
de trobar la fórmula adient per a l'educació dels fills, i més aviat
el que fa és exterioritzar cap als professors una certa impotència
davant les actituds dels fills, i una certa incapacitat d'orientar-
los adequadament; una societat que canvia a gran velocitat,
amb la qual cosa es produeix permanentment una certa
mancança de cohesió i d'estabilitat, tant de la societat com de
les personalitats individuals dels col Alectius que estan
escolaritzats; un jovent també amb una quota significativa,
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evidentment minoritària però significativa, de desarrelament o
de marginalitat o de desestructuració familiar.

Probablement aquestes coses que estic dient són les coses
que jo vaig anar sentint a mesura que anava circulant pels
centres, i ben segur que en vaig sentir moltes més, i això
serviria una mica de resum. En qualsevol cas estàvem parlant
d'un tram d'educació, l'educació secundària obligatòria,
sobretot primer cicle, també tercer curs d'ESO, el quart curs
d'ESO, ja semblava que anava més penjat a un tipus d'alumnat
de característiques semblants a l'alumnat del batxillerat, encara
que també hi havia unes borses de fracàs escolar, que
lògicament no hem d'oblidar. En realitat, una escolarització,
repetesc, que afectava un material humà, complex, heterogeni
en una edat que probablement és la més Incerta de la vida, en
el sentit de desorientació personal, de saber cap on s'ha
d'avançar, de procés de constitució de la pròpia personalitat
individual, moltes vegades construïda a la contra, etcètera. 

I d'altra banda no podem obviar un fet importantíssim, que
estam parlant d'un material humà complex, heterogeni, que ja no
és un material humà que arriba als catorze anys, sinó que arriba
als setze anys, perquè a partir de la entrada en vigor de la
Logse, l'edat d'educació obligatòria es va allargar fins als setze
anys i això lògicament implicava l'escolarització d'un alumnat
que en la situació educativa anterior ja no arribava a les aules
en aquest tram d'edat i, per tant, no introduïa a les aules la
problemàtica que ara els alumnes de catorze i setze anys
introdueixen.

Evidentment aquí hi ha una possible interpretació, i és que
la problemàtica de l'educació d'aquest tram d'edat deriva de la
legislació i de l'organització educativa promoguda per la Logse,
jo els he de confessar que he trobat molts pocs professors que
pensin això, i evidentment jo no ho vaig pensar en cap moment,
jo crec que la problemàtica d'aquest tram educatiu deriva de la
complexitat psicològica i social de l'alumnat i de la projecció, jo
diria de l'abocament gairebé que la societat fa sobre el centres
i els alumnes dels centres de les problemàtiques que existeixen
dins la societat. 

Evidentment tots aquests contactes ens varen du molt
ràpidament, ja el primer trimestre del curs, ja cap al mes
d'octubre, tot d'una que havia començat el curs, a començar a
fer reunions amb equips directius de centres de secundària,
sobretot directors i cap d'estudis fonamentalment per tal que
ens donassin versions de primera mà, de la situació dels centres
i a la vegada ens informassin de com s'arreglaven per sortir-se'n
de la millor manera possible. Aleshores això va ser molt
instructiu, per a mi en particular i crec que per a tota la gent de
la conselleria, i a la vegada va coincidir tot això amb un debat
que es va iniciar sobre l'educació secundària obligatòria, que va
du en alguns casos cap a la derivació sobre la validesa o no
validesa de la Logse, com a llei organitzadora del sistema
educatiu, i va coincidir amb una sèrie de mesures que varen
començar a pensar i a insinuar que aplicarien les diverses les
diverses comunitats autònomes, a més  a més d'unes
manifestacions bastant explicitades, per part del ministeri que
era necessària introduir reformes i que era necessària resoldre
dèficits, mancances que dins l'educació secundària obligatòria

es manifestaven. A vegades aquestes manifestacions des del
ministeri venien amb un rerafons que insinuava que el mal era
la Logse, i no més enllà de la Logse, en la Logse o amb un altre
tipus de llei, els problemes que tenia l'educació secundària
obligatòria continuarien essent pocs més poc menys els
mateixos.

 Aleshores, l'actitud de la conselleria va ser la següent;
vàrem reafirmar-nos en la creença que la Logse era una llei
vàlida per afrontar els tractaments de la complexitat que es
trobava als centres, i aquesta complexitat vol dir heterogeneïtat,
diversitat, etcètera, i que allò que únicament es tractava era
d'introduir a l'aplicació de la Logse, ajustaments, correccions
parcials, però que no qüestionaven la validesa bàsica d'una llei,
que precisament consideràvem que era vàlida perquè estava
concebuda per ser un instrument per tractar la diversitat,
perquè ja mai més no tendrem una escola homogènia, com la
vàrem tenir nosaltres quan a la nostra edat, dels anys 70, algun
a principis dels 80, passàrem pels instituts de secundària. Això
ja no existirà mai més, probablement dins les societats que
s'estan  configurant, i aleshores la Logse servia per a això.

ParalAlelament recordem que hi va haver unes jornades a
Madrid, organitzades pel ministeri, a les quals a petició del
ministeri, la Conselleria d'Educació i Cultura, va proposar unes
vuit persones de les Illes Balears, de tres de les quatre illes, de
Formentera crec que no hi va anar ningú, que assistissin a
aquestes jornades de Madrid, aquestes jornades de Madrid,
varen tenir un impacte mediàtic important, i d'alguna manera
varen donar una dimensió major a la problemàtica de l'educació
secundària obligatòria. Nosaltres la setmana següent a la
celebració d'aquestes jornades a Madrid, ens vàrem reunir amb
les persones de Mallorca que havien anat a les jornades de
M adrid i en vàrem voler saber la seva versió directa, i
evidentment a la vegada ens posàrem d'immediat a estudiar el
document que s'havia elaborat en aquelles jornades, un
document al qual hi havia un gran inventari de propostes,
algunes de les quals eren contradictòries, unes amb les altres,
i que és evident que com a material de treball va ser útil a totes
les persones que es plantejaren aquest tema.

A partir d'aquí nosaltres ja havíem pensat donar-li més gruix
al procés de reflexió i d'anàlisi que havíem iniciat sobre
d'educació secundària obligatòria i aquest procés va començar
quan dia 31 de gener, d'enguany ja, vàrem organitzar a
l'auditòrium de La Màniga de Sant Llorenç una primera jornada
amb cinc instituts de Mallorca, que a mi m'havien traumatitzat
especialment quan els havia visitat, cinc instituts de la costa:
Son Servera, Capdepera, Na CamelAla, S'Arenal, Santanyí, als
quals ens havíem trobat uns equips directius molt entregats,
amb uns problemes afegits de massa interins, de massa poca
estabilitat dels claustres i a més a més amb uns equips directius
que ens presentaven una problemàtica dura, alumnes
adolescents amb problemes d'adaptació, procedents de famílies
que treballen en el sector turístic, i per tant, afectats
d'estacionalitat, alumnes que és possible que el mes de
novembre abandonin les aules i tornin al mes de febrer, final de
febrer, principis de març, adapten el seu calendari escolar a les
vacances familiars, la qual cosa crea uns impactes molt negatius
sobre la formació d'aquests alumnes, uns alumnes que en
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termes lingüístics, en molt de casos no entenen el català però
en molts de casos tampoc no entenen el castellà, perquè hi
comença a haver una població de procedència estrangera, i fins
i tot asiàtica que en alguns casos dificulta tot això. Alumnes
amb uns pares que en període de treball no tenen capacitat
horària per atendre els seus fills, treballen a l'hostaleria, acaben
a les onze o a les dotze del vespre, amb la qual cosa mai no
coincideixen els horaris dels fills amb els pares. En definitiva,
uns centres, aquests cinc que dic, que han d'atendre alumnes
amb una càrrega de complexitat forta i amb un càrrega de
problemàtica forta i amb uns pares que en bona mesura estan
totalment desentesos de l'educació dels seus fills.

 Aleshores vàrem fer una primera jornada, una primera
jornada a la qual d'aquests cinc instituts varen venir els
directors, els cap d'estudis, els orientadors i alguns tutors, i
aquesta jornada sobretot va servir per exposar a aquests cinc
centres una experiència que s'havia aplicat a Menorca, a
l'institut del Cap de Llevant, exposada pel Sr. Jaume Verdaguer,
que era el director d'aquest institut, i que havia estat una
experiència que aplicada a aquest centre havia donat resultats
molt positius els tres cursos anteriors. Aquest institut, com
altres instituts, va patir un problema en un moment determinat
que va ser una massificació sobtada, i la massificació sobtada
va fer que un institut tot just acabat de néixer, d'alguna manera
va perdre el nord, i gràcies a un gran treball de l'equip directiu
i de la implicació de la immensa majoria del professorat, han
aconseguit reflotar, organitzar amb eficàcia el centre i atendre
tota aquesta diversitat i aquesta complexitat. I aleshores Jaume
Verdaguer va exposar aquestes idees als diferents instituts, i
d'alguna manera jo diria que els va obrir una primera llum, que
era possible trobar un camí, que d'una banda resolgués la
problemàtica dels centres, fes més eficaç el sistema educatiu, i,
fins i tot, per què no dir-ho?,  facilitàs l'exercici professional
dels propis docents, perquè clar un docent en un context
d'aquesta problemàtica no té gens fàcil exercir el seu ofici.
Aleshores, aquesta primera jornada va ser positiva, però
evidentment aquesta primera jornada era una mica un camp
d'entrenament per a unes segones jornades que són, diríem, les
importants que es varen fer a Mallorca, a Menorca i a Eivissa el
mes de maig.

 A aquestes jornades hi varen participar els centres públics
d'ESO, concretament es varen celebrar al campus universitari a
l'Escola d'Hostaleria, els dies 8 i 9 de maig, es varen convidar
tres representats de cada institut, els directors, cap de
departaments d'orientació i un tutor o tutora d'ESO, també es
varen convidar els sindicats, altres organismes representatius,
a la vegada hem procurat que tant a la jornada de La Màniga de
Sant Llorenç, com a aquestes jornades hi participàs la Direcció
General de Menors i representants polítics de la Conselleria de
Benestar Social, i a aquestes jornades bàsicament hi va haver
tres tipus de coses, hi va haver ponències, ponències a les
quals se'ns van contar experiències més o menys felices de
l'aplicació de mesures per corregir deficiències en els centres de
secundària, la veritat és que els ponents vàrem aconseguir que
fossin de molta qualitat, en el cas concret de Mallorca va ser
una orientadora d'un institut de Sabadell, que havia travessat
per una problemàtica dura; en el cas d'Eivissa i Menorca va ser
una persona molt coneguda en el món de l'educació, que és el

Sr. Álvaro Marchesi, un estudiós  de l'educació, a més de les
ponències hi va haver taules rodones, nosaltres volguérem que
s'interrelacionassin les experiències positives dels diferents
centres perquè tothom conegués les experiències positives dels
altres centres, i per això varen servir les taules rodones, i
després lògicament hi va haver sessions de debat, que varen
donar peu a múltiples intervencions, múltiples intervencions
que varen ser enregistrades i a més a més passarem un
qüestionari a cadascun dels centres per tal que ens
responguessin tota una sèrie de preguntes que ens permetés
fer el diagnòstic definitiu de la problemàtica de l'educació
secundària obligatòria.

Aquestes jornades varen tenir una primera fase, que varen
ser a centres públics, primer Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, a Menorca hi varen assistir 60 persones, a Eivissa
i Formentera unes 45, a Mallorca ja he dit 121, per tant, fixau-
vos que són processos de reflexió molt participats, i en
posterioritat i crèiem que ho havíem de fer així, es va fer una
cosa semblant per als centres concertats on, en aquesta jornada
hi assistiren 183 persones, i hi va haver en aquest cas un
ponent, que va ser qui aleshores era el director del colAlegi Lluís
Vives de Palma, hi va haver taules rodones, i hi va haver
exposicions d'experiències presentades als diferents instituts.

Donàrem un temps perquè ens responguessin al
qüestionari, al qüestionari ens el varen contestar la immensa
majoria d'instituts, i jo ara els explicaré una mica quina és la
relació un poc jerarquitzada de les deficiències o dels problemes
que segons els propis centres era més necessari corregir. 

Primer de tot els punts que es consideren més urgents i
necessitats de modificació, ordenats a partir de la freqüència en
què apareixen als 21 fulls de propostes presentades. Primer de
tot; tutories, tothom valorava com extraordinàriament importat
la potenciació de les tutories, jo, si em permeten, ara tenc un
petit conflicte metodològic, perquè després he de parlar de
tutories i no sé si aquí ja he d'aplicar..., bé. Una conseqüència
de les tutories, per entendre'ns, la celebració d'unes jornades
sobre tutories que ja s'han celebrat, per tant, hem afrontat el
tema de la tutoria i després al projecte d'intervenció educativa
que s'ha elaborat a partir del procés de reflexió i celebració
d'aquestes jornades, també hi ha un apartat dedicat a tutories.

Una altra cosa que es demanava com a fórmula per millorar
la situació dels centres era dotar als centres d'una major
autonomia, major autonomia de centres, és un dels temes de
treball que ens hem proposat enguany, així i tot al projecte
d'intervenció educativa, ja apareix el concepte i la fórmula de
l'autonomia de centres. És evident, que no es pot funcionar
donant a tothom els mateixos recursos, sinó que s'ha de tractar
de manera particularitzada els diferents centres, i això en bona
mesura passa per l'autoresponsabilització lògicament dels
propis centres. 

Innovació curricular, és evident que la innovació curricular
vol dir poder manejar una mica més el currículum i donar una
major flexibilitat a la seva aplicació, això també forma part del
projecte d'intervenció educativa, que després els explicaré, i
d'altra banda és evident que la innovació curricular podrà anar
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molt lligada al que és la web educativa, que és una de les coses
que durant aquest curs s'aniran posant en marxa i a la qual
pretenem una cosa que és la següent: hi ha molts de centres
que pel seu propi compte estan fent experiències pedagògiques
molt interessants, però hi ha un gran desconeixement d'allò que
fan uns respecte dels altres, aleshores creim que s'ha de crear
un espai d'intercomunicació d'aquestes experiències positives
que funcionen, i una de les funcions d'aquesta web educativa
serà això, quan des dels centres de professors, des del Servei
d'Inspecció, des del servei que sigui, es detecti una bona
programació d'una àrea curricular determinada, idò l'hem
d'enganxar i l'hem de ficar a la web educativa, perquè sigui
compartida per tots els qui en vulguin fer ús. 

ColAlaboració amb serveis socials i d'altres, bé això ja ha
donat com a resultat convenis amb Benestar Social, amb la
Direcció General de Menors i també, lògicament, convenis amb
ajuntaments que sobretot van lligats als mediadors culturals i
que ja existien amb anterioritat i s'han reforçat. 

Augmentar dotació de recursos, això és una petició que hi
havia. En principi, el nostre plantejament després d'analitzar les
coses, i ho dic perquè crec que és important com a principi
filosòfic de la conselleria, és un poc partir de la idea que de
principi nosaltres consideram que els centres de secundària ja
tenen tots els recursos que necessiten, de principi, aquest
principi, ara bé, en el cas que s'analitzi una situació i es detecti
que es necessiten altres recursos, aquests recursos només
seran destinats als instituts si hi ha un pla de gestió i de
rendibilització de recursos que se'ls destinarà, aquesta és una
idea que jo vaig repetir cada vegada, no sé quantes vegades a
les conclusions, a la presentació, etcètera.

En principi, els recursos disponibles ja han de ser
necessaris, i simplement es tracta d'organitzar millor la seva
gestió, i en el cas que s'hagin d'introduir recursos nous,
aquests recursos nous s'han de justificar en base a un projecte,
un programa d'utilització i amb uns mecanismes d'autoavaluació
d'aquests recursos humans nous que s'afegeixen, si no un
sistema educatiu com el de Balears tan absolutament desbocat,
evidentment hem de procurar controlar-lo al màxim perquè ja
resulta molt difícil pel creixement quantitatiu que té el nostre
sistema educatiu. 

Després una altra cosa que va sortir, suport a la innovació
tecnològica, clar, aquí hi ha dos programes, per entendre'ns,
que la conselleria ja ha iniciat, un és el programa de gestió
administrativa i pedagògica del centres docents, primària i
secundària, a partir de l'aplicació del programa informàtic de la
Xunta de Galícia que ens l'ha cedit gratuïtament, i només hem
hagut de pagar l'adaptació, que se suposa que ha de facilitar
extraordinàriament la gestió administrativa i pedagògica, ha
d'eliminar documentació, paperassa, burocràcia, evitar
duplicacions de documents, etcètera, es comença a aplicar
aquest mes i després la posada en funcionament del Xarxipèlag,
que se suposa que és la introducció de les noves tecnologies,
de la qual enguany ja s'ha arribat a 25 centres, i evidentment el
nostre desig seria que en tres anys es pogués arribar al final,
però dependrà dels recursos econòmics de què disposi la
conselleria i el Govern.

Un altre punt, afavorir la coordinació interna i externa dels
centres. S'ha creat una comissió per coordinar millor les
relacions entre la Universitat i l'ensenyament secundari, i a la
vegada s'ha encarregat als centres de professors que facin una
major feina d'interconnexió dels diferents sectors de l'educació,
per exemple a Menorca, espontàniament va sortir una iniciativa
que era una reunió mensual de tots els directors dels instituts
de Menorca, ens sembla magnífica aquesta iniciativa, entre
altres coses ha servit, vos pos un exemple molt pràctic, que
comprassin el paper conjuntament i l'han abaratit no sé quantes
pessetes, m'explic? És dir, això fent feina colAlegiada es poden
millorar moltes coses, en aquests moments a Mallorca ja s'ha
creat una reunió periòdica de directors, nosaltres no temem
gens ni mica les reunions de directors, estam encantadíssims
que es reuneixin, si es constitueixen en un cert grup de pressió
ja en parlarem, cap temor ni un, i la veritat és que això ho han de
fer també els secretaris, ho han de fer els caps d'estudis, ho han
de els fer tutors, etcètera. Perquè pot esser un espai magnífic
per intercanviar aquestes experiències que jo estava comentant.

Després una cosa que va sortir, va ser la idea que allò que
està passant problemàticament a la secundària, en molts de
casos ja ha nascut a la primària, i això ens va plantejar la
conveniència de fer alguna cosa a primària, i aleshores hem
decidit que el curs 2000-2001, el dedicarem a fer unes jornades
sobre l'educació primària per detectar a primària, sobretot a la
seva etapa final, aquelles coses que ja puguin ser una mica el
germen de la  problemàtica que després s'exterioritzarà a
secundària.

Després un altre punt que sortia, estic dient la llista de
temes que pareixien importants als centres de secundària que
participaren a les jornades. Una altra cosa que sortia era la
necessitat d'establir mecanismes d'assessorament i d'avaluació
externa dels centres per millorar els mateixos centres, això té
dues passes,  primer una reorganització de la inspecció i una
dotació al complet de tots els recursos humans del Servei
d'Inspecció, en aquests moments totes les places d'inspecció
estan dotades, no n'hi ha cap de vacant, i segon, la propera
creació de l'Institut d'Avaluació i Qualitat Educativa, que ja hi
ha el decret, i en aquest moment el decret ja crec que està a
l'òrgan consultiu, al Consell Consultiu, que ens digui a veure si
pot anar bé la fórmula de decret que hem elaborat, la nostra
pretensió és que l'any que ve ja funcioni a ple rendiment.

Després un altre punt que sortia, que això és una cosa que
sol sortir habitualment, és que a nosaltres ens han preparat per
ser professors de química, o ens han preparat per ser
professors de filosofia, però no ens han preparat per ser tutors,
per ser persones que d'alguna manera gestionen el
comportament i l'organització dels alAlotets de 14, 15 i 16 anys.
Evidentment això és una cosa obsoleta a nivell de mentalitat de
professionals de l'ensenyament, nosaltres en tot moment, i ho
diu qualsevol persona mínimament entesa en matèria educativa,
en aquest moment és inevitable que tots els professors tenguin
consciència que han d'exercir de tutors, i que a la vegada que
són uns magnífics professors de física o de química, han de ser
capaços de tenir habilitats, jo diria naturals i pedagògiques, per
tractar amb els adolescents, als quals han d'ensenyar física i
química, perquè si no, no anam.
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Aleshores, una cosa que ens vàrem plantejar, una cosa que
es va qüestionar, és fins a quin punt era vàlida la formació
inicial del professorat? I evidentment, arribàrem a la conclusió
que no era vàlida la formació inicial del professorat, i aleshores
s'ha creat una comissió universitat-secundària per intentar fer
una revisió a fons del CAP, ara aquí tenim un problema greu, i
és que el CAP, és el resultat d'un decret estatal molt rígid i no
sabem fins a quin punt tenim capacitat de maniobra, si no es
modifica aquest decret estatal, però en qualsevol cas aspiram
a cercar fórmules que siguin possibles de modificar aquesta
modificació inicial, encara que sigui vorejant la legalitat que
aquest possible decret estatal estableix i a la vegada jo estic
sospitant que a nivell d'estat hi ha la percepció que és necessari
modificar aquest decret, perquè no dóna en aquest moment la
resposta adient a la formació inicial.

Després, el tema de la formació del professorat, va quedar
clar com saben tots vostès, la conselleria ja ha aprovat, el Pla
quadriennal de formació permanent del professorat, aquest pla
quadriennal prioritza la formació en centres i prioritza la
formació molt centrada en les necessitats de..., quina seria la
paraula?, en les necessitats d'atenció de l'alumnat i la
problemàtica de l'aula en concret, vull venir a dir, entre fer un
curs de formació del professorat dedicat a adquirir
coneixements astronòmics, d'astronomia vull dir, o
coneixements sobre tutories, sempre prioritzarem els
coneixements sobre tutories, perquè és evident que els
coneixements sobre tutories tendrà un rendiment en ser aplicat
infinitament superior als coneixements sobre temes
astronòmics.

Després una cosa que ens plantejaren era dotar de
treballador social els centres. A això hem dit que no sempre, hi
ha alguns centres de Balears que tenen un treballador social, no
vol dir que amb pressupostos de la Conselleria, i d’una manera
absolutament excepcional no es pugui crear una plaça de
treballador social, però això no ha de ser una funció de la
Conselleria d’Educació ni dels pressupostos d’Educació,
perquè si no, entraríem dins una dinàmica que des de la nostra
perspectiva seria costosíssima, i fins i tot desvirtuaria una mica
la funció mateixa de la Conselleria d’Educació. La nostra
alternativa és connexió amb els serveis socials de barriada, de
municipi, aprofitament dels recursos que el Consell Insular, el
Govern tenen, millor rendibilització a través de la coordinació i
la planificació de feines conjuntes, però no treballadors socials,
perquè si no, repetesc entram dins una dinàmica d’encariment
encara molt més gros del sistema educatiu, i a més a més temem
que això podria donar peu a duplicacions de feines i a gelosies
fins i tot entre professionals de diferents institucions, que
tanmateix no repercutirien positivament sobre el tema dels
centres.

Després hi ha -faré un poc més de via- reorganitzar
l’admissió d’alumnes per evitar la “guetització”. Una prova
d’això ha estat el plantejament d’escolarització que hem fet
enguany a Palma, com l’hem fet, hem determinat que tots els
centres públic i concertats havien d’admetre a tres anys 24
alumnes més un, per tal que tots els centres amb recursos
públics, siguin concertats o públics estrictament, hagin
d’assumir el fet de la integració educativa amb alumnes amb

necessitats educatives especials, alumnes que van arribant
durant el curs, etcètera. És una forma d’evitar que la immensa
majoria d’alumnat amb problemes, amb necessitats educatives
especials, acabi derivant en exclusiva cap a la xarxa pública,
creim que és bona lògica, i així ho fan molts de centres
concertats, que aquest alumnat es distribueixi d’una manera
equitativa entre un tipus de centres i els altres; treballar per
aconseguir la integració de les famílies. Ja hem establert
convenis amb les federacions d’APA per tal de fer una sèrie de
publicacions pedagògiques a les quals adrecin missatges als
pares intentant conscienciar-los i mentalitzar-los, i donar-los
recursos per fer una millor atenció paralAlela al procés educatiu
dels seus fills; harmonitzar l’ensenyament de llengües, això és
una altra demanda que sortia, una voluntat d’aquesta
harmonització de l’ensenyament de llengües és que ja s’ha
creat un equip de treball per treballar el projecte curricular
integrat de català i castellà, i ara passarem a una segona fase,
que és projecte d’ensenyament de llengües en el qual es tengui
en compte la globalitat de les llengües que s’ensenyen en el
sistema educatiu, amb l’objectiu d’eliminar possibles
repeticions, i que l’ensenyament de cada llengua serveixi, que
això és possible, per potenciar l’ensenyament de les altres
llengües, i a veure si tots som capaços de dotar de més eficàcia
l’ensenyament de llengües al nostre sistema educatiu, que tots
hem de reconèixer que no és suficient.

Una cosa a què es va donar molta importància és millorar la
gestió de la direcció dels centres. És evident que un equip
directiu bo a un centre és vital, etcètera. Bé, hi ha algunes
cosetes més, però crec que he dit les més importants.

Una vegada diagnosticat tot això vàrem fer la següent
passa, que va ser tornar a reunir altra volta tots els participants
en aquelles jornades de reflexió, i la Conselleria, a partir d’haver
escoltat molt, d’haver llegit els seus missatges, d’haver
reflexionat, els va fer una proposta, que és la proposta que es
conté a una ordre que es titula “Ordre de regulació de
l’organització i el funcionament dels instituts d’educació
secundària de les Illes Balears per al curs 2000-2001“.
Evidentment abans de promulgar l’ordre vàrem presentar a tots
els docents altra volta el seu contingut. Els he de dir que els
ensenyants varen tenir la impressió d’haver estat molt atesos
i molt escoltats, i es varen sentir identificats amb les propostes
que d’alguna manera la Conselleria els feia. Aquí és el moment
en què he de dir una cosa, que jo crec que és molt important, en
el sentit que és molt substancial dins tota aquesta història. És
evident que els centres docents, i jo diria que com més
dinàmics, més reflexius, amb equips directius més implicats (...),
havien anat adoptant solucions pel seu compte, tothom ho
sabia. Quan parlaves amb els equips directius te n’adonaves
que estaven fent coses que no formaven part de les
instruccions de començament de curs, ni tampoc no formaven
part d’una lectura rígida de la LOGSE; fins i tot en algun cas
podies tenir la sospita que algun s’havia passat del marc que
marcava la mateixa legalitat. 

Aleshores una idea que nosaltres vàrem tenir de bon
principi era que era absurd que hi hagués d’una banda la
dinàmica de la realitat, que intentava solucionar els problemes
com podia, en el marc que la llei li permetia, i després una
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administració que anàs fent pel seu compte d’una manera molt
rigorosa i molt legalista, i que es tractava de fer possible que
coincidissin allò que es feia en els centres amb allò que deien
els papers que s’havia de fer en els centres. D’alguna manera
era una manera de formalitzar i “legalitzar” tot allò que ja es feia
en els centres en molts de casos, es feia parcialment, i que
evidentment com que es feia una mica “d’estranquis”, de
vegades no es feia amb un grau de formalització i de
planificació suficient, però es feia, perquè hi havia com a
necessitat d’autosupervivència per part dels equips directius
i dels professors davant determinades bosses d’alumnat que,
si tanmateix no li donaven un tractament especial una mica
heterodox, no se’n sortien; i aleshores li donaven un tractament
una mica heterodox la immensa majoria d’instituts que tenien
problemes. I com més problemes tenien, i més imaginació
pedagògica tenien, més.

Aleshores, aquest document i aquestes jornades un
objectiu que varen pretendre va ser procurar que entre allò que
deien els papers de la Conselleria i allò que es feia de veritat als
centres, hi hagués una coincidència. Aleshores aquí és allà on
nosaltres els presentam el contingut d’aquesta ordre, i en
principi a ells, als professors reunits allà, em sembla que varen
tornar-se a fer jornades, en aquest una jornada d’un matí, a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa, i es varen presentar aquestes
iniciatives, unes iniciatives que parteixen de la idea que cada
institut ha d’elaborar un projecte d’intervenció educativa el
màxim d’adaptat a les característiques i a les necessitats i als
problemes del seu centre, i la Conselleria li dóna un marc per fer
aquest projecte d’intervenció educativa, que bàsicament
consisteix en quatre tipus de mesures: organitzatives de
caràcter general, curriculars de caràcter general, de millora de
convivència al centre, i de relació amb els agents educadors i
socials externs al centre. Aleshores, dins cadascun d’aquests
apartats hi ha tota una sèrie de mesures que nosaltres permetem
als centres que les facin. En aquestes mesures ja les permet la
LOGSE, o les permet una interpretació adaptada a màxim a la
realitat i als problemes de la LOGSE, i d’altra banda no vull
presumir que ens les haguem inventat nosaltres. Com podeu
imaginar, vàrem procurar assimilar tot el que replegàrem, tant de
les informacions dels propis professors, com d’altres
comunitats autònomes que puguin haver iniciat processos
d’ajustament d’aquesta normativa legal per atendre millor els
problemes que es deriven sobretot de l’atenció a la diversitat i
de l’atenció a la complexitat. 

Una cosa que va quedar clara és el tema de les tutories -jo,
si els sembla, no sé si m’allargaré massa, si trobau que m’allarg
massa m’ho dieu- és el tema d’organitzatives de caràcter
general. Primer de tot, pla d’acollida de l’alumnat; valoram molt
important que el centre sigui capaç d’integrar adequadament a
dins la dinàmica global del centre l’alumnat que arriba, que
arriba en el moment que comença el curs, i que arriba durant tot
el curs. Recordin que a Balears durant tot el curs passat
arribaren 2.900 alumnes, evidentment no tots de secundària,
però una part de Secundària també. Mirar de millorar la relació
amb les famílies, especialment a l’inici de curs, intentar fer una
acció mentalitzadora sobre les famílies. Flexibilització
d’agrupaments. Ara bé, tant això de flexibilització
d’agrupaments, com diversificació curricular, com possibles

tallers que sortiran després, va quedar molt clara una cosa: Tot
això són mesures d’excepció, i com a mesures d’excepció poden
afectar una minoria molt minoritària dels centres. Allò que en tot
moment els vàrem dir és que no volíem que això fos entès com
a mesures que es poguessin generalitzar i donassin peu a
divisió d’alumnes en millors i no tan bons, uns se suposa que
han de tenir un nivell curricular, i uns altres un altre; no, el
nostre plantejament és: els alumnes que siguin objecte de
flexibilitzacions curriculars, de diversificació, etcètera, han
d’estar integrats dins la dinàmica global del curs, del grup, i
només esporàdicament han de ser, per dir-ho d’alguna manera,
agrupats d’una manera específica per tal de fer-los una tasca de
reforç, una tasca de reforç que no ha de pretendre fer-los
empassar, per dir-ho d’alguna manera, un currículum específic,
sinó que ha de servir perquè sigui el camí per accedir al
currículum general, i un currículum general que sobretot s’ha de
concretar en l’adquisició de les habilitats i els coneixements
bàsics. Aquest és un poc el plantejament.

Després, una cosa que vàrem proposar-los, distribució
horària coherent amb atenció a la diversitat; bé, això no té
massa importància, en el sentit de..., només diré les coses més
notables. Afavoriment de l’organització del professorat per
equips docents. Una cosa important: primer i segon d’ESO són
un cicle, no són dos cursos, és un cicle, i es tracta que el
professorat, els tutors, estiguin permanentment fent una feina
colAlectiva. Una proposta que els fèiem: procurar mantenir el
mateix tutor a primer i a segon curs, això és una mesura
important; els alumnes de secundària encara estan acostumats
a tenir pocs professors a primària, i moltes vegades es
desorienten quan es multiplica el nombre de professors que
tenen; que els tutors de primer cicle, en la mesura que sigui
possible, siguin mestres passats a secundària, perquè creim que
tenen més capacitat per tractar-los com a tutors en aquests
moments; procurar que cada grup tengui el menor nombre
possible de docents, això vol dir que si un grup de primer
d’ESO pot tenir un mateix professor que li imparteixi dues
matèries, millor que si només en té un; i si pot ser -evidentment,
tot això en la mesura que sigui possible- manteniment del mateix
grup d’alumnes al llarg del primer cicle, si pot ser primer curs de
primer cicle, de primer curs, i grup de segon curs, sigui el mateix
tipus d’alumnes, etcètera.

Després, mesures curriculars de caràcter general. Aquí n’hi
ha moltes: globalització del currículum a primer cicle d’educació
secundària obligatòria; priorització de les actuacions tendents
al domini de les habilitats bàsiques; pla d’enfocament de
l’ensenyament de les llengües catalana i castellana des d’un
currículum integrat; atenció en grups reduïts a alumnes amb
necessitats educatives especials que segueixin adaptacions
significatives del currículum; activitat de reforçament i
d’anticipació, perquè quan parlam d’atenció a la diversitat
normalment només pensam en els alumnes que presenten
deficiències o mancances, també hem de pensar en els alumnes
que representen un nivell de capacitat de coneixement i
d’adquisició de coneixement per damunt la mitjana de la classe,
també hem d’atendre els alumnes per dir-ho d’alguna manera de
nivell superior. 



308 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 21 / 28 de setembre del 2000

 

Després acció tutorial que contempli les mesures següents:
Tots els professors, amb l’excepció dels membres de l’equip
directiu, han de poder exercir com a tutors. Tots els professors
han de ser tutors, no, per exemple un professor que és cap de
departament i catedràtic, també ha de ser tutor, exceptuant els
equips directius. I una idea bàsica: la funció tutorial és
responsabilitat de tot el professorat. Vull dir amb això que si
una prioritat és ensenyar les habilitats bàsiques, una habilitat
bàsica lògicament és escriure correctament; idò en el
compliment d’aquesta habilitat bàsica d’escriure correctament
també l’ha de vigilar el professor d’història, no només ha de ser
el professor de llengua i literatura que la vigila, l’ha de vigilar
també el professor d’història, i s’ha d’implicar en aquest exercici
tutorial d’aquesta tasca. El tutor del grup hauria de ser el
professor amb més hores de docència impartida en aquest grup;
tendència en la mesura de les possibilitats en el manteniment
del mateix tutor al llarg del cicle; organització de juntes de
tutors, per cursos i per cicles; coordinació cap d’estudis i
assessorament departament d’orientació; tendència a fer que
els tutors dels grups de diversificació curricular siguin
professors del departament d’orientació.

D’acord amb els recursos humans del centre, el projecte
d’intervenció educativa, que és el resultat de l’organització de
tot això que jo ara els estic dient, podrà contemplar en dos
cursos de l’educació secundària -pot ser primer i segon, o
segon i tercer, que triï cada centre- una dedicació de dues hores
als professors tutors inclosos dins l’horari lectiu, en lloc d’una
hora, dues, per tal de fer una hora d’atenció individualitzada,
això, però, sempre si pot ser comptant amb recursos del propi
centre. Si els recursos del propi centre no bastassin, i al
projecte d’intervenció educativa està justificada la necessitat
d’un nou recurs humà, aleshores és quan arriba el nou recurs
humà, però en principi amb els recursos propis. Promoció
d’iniciatives de formació tutorial, amb una atenció especial al
professorat de nova incorporació; quan arriben els nous
professors, sobretot fer formació al propi centre molt centrada
en la qüestió tutorial. Millora de les relacions amb les famílies.
Possibilitat d’incorporació..., ara vénen les dues mesures que
probablement són les dues més particulars i més distanciades
del que seria en termes absoluts l’ortodòxia d’aula: possibilitat
d’incorporació de manera excepcional a grups de diversificació
curricular d’alumnes de 15 anys, no de 14, de 15 anys en el
darrer tram, que hagin cursat el primer cicle d’educació
secundària, i sempre prèvia autorització del Departament
d’Inspecció Educativa; i després promoció de tallers
professionals per a determinat alumnat des dels 15 anys, amb
independència del cicle que cursin. Això són mesures
absolutament excepcionals, posaré una xifra aproximada: a un
institut de 600-700 alumnes pot haver-hi una vintena d’alumnes
que hagin de ser objecte d’aquest tractament, i no acceptarem
que hi hagi una excessiva màniga ampla a l’hora de
diagnosticar alumnes per anar a aquestes fórmules de solució.
Són fórmules absolutament d’excepció.

Després, mesures convivencials als centres, pla de guàrdies
del professorat als espais comuns i d’atenció als grups
d’alumnes; actuacions per a l’increment del sentiment de
pertinença dels alumnes del centre com a aglutinador amb
caràcter i identitat. A causa de la generalització dels instituts,

els instituts han perdut una mica marca d’identitat; allò de “jo
vaig al Ramon Llull”, que deia un mallorquí, i anar al Ramon
Llull volia dir qualque cosa, avui en dia, i creim que és no
propiciar un cert orgull de pertinença a un centre determinat, i
això lògicament vol dir que el centre ha de generar unes certes
estratègies per crear aquest sentiment d’autoestima al propi
centre i d’orgull cap al propi centre. Afavoriment d’estratègies
destinades a aprofundir en la mediació, en el tractament de
conflictes, implicació dels equips docents i del propi alumnat.

Bé, en què ha de consistir el projecte d’intervenció
educativa? Evidentment en l’organització de tot aquest ventall
de possibilitats que aquesta ordre, publicada al BOIB dia 18 de
juliol de l’any 2000, dóna. Dites aquestes coses, passar..., com
és va fer? Bé, els projectes d’intervenció educativa es va donar
una data de finalització, dia 25 de setembre. Això vol dir que el
projecte d’intervenció educativa s’ha hagut d’elaborar amb una
certa rapidesa, i s’ha elaborat amb una certa rapidesa i ha estat
possible elaborar-lo amb una certa rapidesa a la immensa
majoria d’instituts, primer perquè ja hi havia una feina feta, que
simplement l’únic que han hagut de fer és integrar i adaptar al
projecte d’intervenció educativa; i segon perquè han fet una
feinada els equips directius i els orientadors a aquest primer
tram de començament de curs. I aleshores ens trobam que
aquests projectes d’intervenció educativa havien de ser
presentats dia 25 com a data límit, encara que serem una mica
flexibles, i si n’arriba algun els propers dies, no passarà
absolutament res; i havien de ser avaluats per una comissió
formada per inspectors i per personal de l’Administració
educativa, no els diré la composició encara que la tenc per aquí,
si la volen. I avui matí ha estat el dia en què s’han reunit, i puc
donar-los les dades -me les acaben de donar per telèfon-
d’aquesta primera revisió, que és per una banda
d’assessorament i de revisió inspectora, per entendre’ns,
d’aquests projectes d’intervenció educativa.

A les Illes Balears, de centres de secundària públics, n’hi ha
54; a Menorca 7, a Eivissa 8, -perquè ja hi ha l’institut de sa
Colomina, que ha començat a estar en funcionament encara que
no estigui inaugurat-, a Formentera 1, i a Mallorca em sembla
que 40..., així serien 56?... bé, total, de tots aquests instituts n’hi
ha exactament un 70,3 que han presentat projectes
d’intervenció educativa. Exactament s’han presentat 38
projectes. Tots els instituts de Menorca han presentat projecte,
4 instituts d’Eivissa i Formentera, i exactament 27 instituts de
Mallorca. Una cosa a dir és la següent: algú podria interpretar
-evidentment està pendent d’anàlisi- per què no l’han presentat
els instituts que no l’han presentat, és possible que als propers
dies encara alguns instituts més presentin el projecte
d’intervenció educativa. Algú podria interpretar que aquests
instituts, aquest 30% que no n’han presentat, són instituts que
per dir-ho d’alguna manera han “passat” d’aquesta proposta.
Jo crec que no seria una interpretació adient. Jo interpret que
una part majoritària d’aquests instituts seran instituts que han
cregut que no els era necessari elaborar amb presses el projecte
d’intervenció educativa perquè d’alguna manera estaven
satisfets amb el tipus d’organització que tenien dels recursos
humans i amb el tipus d’organització que tenien per gestionar
l’alumnat al qual estan impartint docència.
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D’aquests 38 projectes n’hi ha hagut 34 que avui matí han
tengut el vist-i-plau de la Conselleria, i n’hi ha 4 als quals s’ha
fet una sèrie de suggeriments perquè completin algunes coses
i perquè esmenin algunes coses. I se suposa que, resolts
aquests suggeriments, no hi haurà cap problema ni un en
aprovar aquests projectes d’intervenció educativa. En realitat
el projecte d’intervenció educativa pretén dotar els centres
d’una major eficàcia organitzativa, d’una banda per atendre la
diversitat, i de l’altra banda per ser fidels al principi d’integració
que l’escola i que l’educació creim que ha de tenir, i a la vegada
per ser més eficaç el sistema educatiu per transmetre no tan sols
els coneixements i les habilitats bàsiques, sinó per treure el
màxim rendiment possible a les capacitats personals de
l’alumnat. Aquest és el plantejament. 

Ara bé, el projecte d’intervenció educativa no és un fet
aïllat. El projecte d’intervenció educativa s’ha d’emmarcar dins
el projecte educatiu global de cada centre, i dins el projecte
curricular de cada centre. No és una peça autònoma, sinó que
és una peça a la qual es detallen aspectes que ja figuraven en
el projecte educatiu i en el projecte curricular. Això és una cosa
que és absolutament bàsic tenir present. Què voldrà dir això?,
que ara dia 20 d’octubre tots els centres estan obligats a
presentar el projecte educatiu, la programació general del curs
2000-2001, idò totes aquestes coses del projecte d’intervenció
educativa hauran de ser integrades dins aquesta programació,
i hauran de ser cohesionades amb la resta dels elements de la
programació general del curs.

Les coses que m’han dit en una primera valoració: Primer de
tot, els instituts valoren d’una manera extraordinàriament
positiva el fet que l’administració els hagi permès formalitzar i
d’alguna manera, com he dit abans, “legalitzar” moltes
d’experiències anteriors que ja estaven realitzant, i a més a més
el projecte d’intervenció educativa els ha forçat i els ha
convidat -diguem-ho així- aquestes experiències interiors,
perquè les han hagudes de treballar més a fons, les han
hagudes de sistematitzar, les han hagudes de vertebrar més,
etcètera.

Després, jo voldria constatar que amb el repte d’haver
d’elaborar abans de dia 15 de setembre aquest projecte
d’intervenció educativa s’ha demostrat que afortunadament -i
jo ja ho sabia, i crec que ho sabem tots, però va bé dir-ho,
perquè a vegades de l’educació se’n parla en sentit negatiu-
que els equips directius dels instituts i els equips d’orientació
dels instituts han demostrat unes ganes de fer feina admirables
i una eficàcia també admirable a l’hora d’afrontar aquest tema,
i és que jo estic observant que tot plegat -i no vull atribuir el
mèrit a aquestes jornades, sinó tot plegat- el procés reflexiu que
hi ha hagut sobre l’educació secundària obligatòria, i fins i tot
la vivència quotidiana d’una manera incòmoda dels problemes
de les aules, està generant mecanismes d’autocorrecció de
l’educació secundària obligatòria ja en aquests moments, i el
projecte d’intervenció educativa jo crec que ajudarà que això
faci més via. Vull dir amb això que hem tengut un cert temps de
desorientació, “què hem de fer davant tot això”?, però ara ja ho
començam a saber, i no tan sols ho començam a saber, sinó que
comença a estar molt generalitzada la idea que als professors
també ens convé suar la camisa, perquè suant la camisa per

atendre aquesta complexitat i aquesta diversitat, en realitat
aconseguirem una major comoditat de feina amb posterioritat.

Jo això crec que és important. Aquell xip del professor que
creia que ell havia de continuar fent les classes magistrals, i que
si l’alumnat era el que era, ja el canviaran, ja comença a no
existir, i de cada vegada existirà manco, perquè la realitat és la
que és, i per tant hi ha d’haver una síntesi dialèctica entre la
concepció del professor i la realitat, i el professor ha de ser
capaç d’adquirir habilitats que per ventura no tenia, per afrontar
el tractament d’aquesta diversitat, perquè si no, li resultarà
terriblement incòmode al professor estar a les aules. I
evidentment els professors volen estar-hi còmodes, a les aules,
i convé a tot el sistema educatiu que els professors estiguin
còmodes a les aules, i jo crec que d’aquesta manera
s’aconseguirà.

Després, quins recursos fonamentalment han posat en
marxa a través del projecte d’intervenció educativa? No era
obligat que els posassin tots, això era un menú obert, que a
partir de la llibertat de cada centre per autoorganitzar-se podia
triar-ne uns o altres. Ja vos podeu imaginar que sobretot ha
estat el tema de l’organització general i l’ordenació curricular.
Han introduït la fórmula dels agrupaments flexibles, amb un
objectiu de donar prioritat a l’adquisició de les habilitats
bàsiques, això és essencial, que per cert, anuncii que
pròximament es farà una jornada dedicada exclusivament a
parlar de les habilitats bàsiques, dels coneixements bàsics que
se suposa que ha d’adquirir cada alumne a cada nivell educatiu,
que això serà la presentació d’un estudi realitzat per la FREREF
entre Canàries, Catalunya i les Illes Balears, que ara ja ha arribat
a bon port, i que serà un punt de partida interessant.

Després hi ha el tema dels tallers professionals, que jo he
plantejat com un fet d’absoluta excepció, però una cosa
interessantíssima és que tothom ha assumit claríssimament en
els projectes d’intervenció educativa que aquests tallers
professionals són absolutament complementaris i absolutament
d’excepció. I també una altra cosa: ha quedat clar que en un
taller professional quan hi fiquen un alumne no és per
ensenyar-li a fer de mecànic, no, és perquè en aquell taller
professional que pot tenir connexions amb la mecànica ell hagi
d’aprendre aquells objectius que formen part del currículum
general. Això jo crec que és una idea molt important, i que és
una idea bàsica a l’hora de plantejar aquest tema. És a dir, el
taller professional és un instrument per adquirir allò que són els
objectius de l’etapa, no un objectiu en ell mateix. Això és una
cosa clau, que s’ha vigilat moltíssim i que repetesc, la
informació que m’han donat, han constatat que efectivament
des dels centres s’ha entès molt bé.

Després el tema de projecte integrat curricular, català i
castellà, i a molts de centres català, castellà i l’altra llengua
estrangera, l’altra llengua ensenyada, l’anglès, la segona
llengua estrangera en principi no: català, castellà i anglès, és la
línia en què volem treballar la Conselleria enguany, i a més a
més avui m’ho deia un dels que estaven a la comissió, això ens
ha permès captar l’existència de persones molt valuoses a
diferents centres, que poden fer molta feina en aquest aspecte,
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que ampliaran la comissió que treballa aquest tema de projecte
integrat.

Després hi ha el tema de les tutories. Evidentment la
prioritat del treball colAlegiat dels tutors, importància a les
tutories individualitzades, etcètera, i després una altra cosa que
ha sortit és la necessitat de contactar amb les escoles de
procedència i establir relació, que això és una assignatura
pendent de sempre, i que no és gens ni mica fàcil.

Totes aquestes coses, m’he deixat abans la jornada sobre
tutors que hi va haver, totes aquestes coses em permeten
afirmar que crec que ha estat molt positiva, el procés de reflexió
sobre l’educació secundària obligatòria que s’ha duit a terme a
les Illes Balears durant aquest curs, un procés que
l’Administració, o sigui la Conselleria, simplement ha estimulat
i ha conduït, però que ha estat protagonitzat pels mateixos
ensenyants a partir de les seves experiències quotidianes
d’aula, i allò que s’ha aconseguit, crec jo, és dotar els nostres
centres d’un instrument més eficaç per atendre la diversitat, per
atendre la complexitat, per treure rendiment a les capacitats
intelAlectuals dels nostres alumnes i per evitar que s’incrementin
processos de marginalització i de desestructuració que pugui
haver-hi dins la nostra societat, que és evident que hi són, i a
la vegada ha donat confiança als propis ensenyants perquè
creuen que ara tenen més recursos que abans per atendre els
problemes que cada dia es troben en les aules, i per tant jo crec
que globalment -evidentment és molt mal de fer parlar d’un
colAlectiu de tanta de gent- tenen més confiança en el sistema,
en la seva tasca, etcètera. I sobretot s’ha aconseguit una cosa
important, i és que no hi hagi per una banda el camí que cada
centre pel seu propi compte, i una mica “d’estranquis”, amb uns
ulls grossos d’inspecció i de l’administració perquè sap que el
que estan fent és eficaç, però que no acaba de ser del tot
ortodox, i el papers que diuen l'administració, hi ha hagut una
correspondència i jo això crec que reforça els projectes, els
reforça i d'altra banda demostra una cosa que jo crec que
qualsevol administració ha de ser capaç de fer, que és una
adaptabilitat a la  realitat per terç de treure'n profit en sentit
positiu del tractament d'aquestes realitats, encara que siguin
dures i complexes com és el cas de l'educació secundària
obligatòria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per aquesta extensa i completa
explicació. Procediria ara a la suspensió de la sessió, si és que
els portaveus així ho demanen, si no passarem ja directament a
les preguntes i observacions, començam en primer lloc... 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

(Intervenció innoïble)

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Jaén, el seu micròfon no funciona.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Presidente, le solicitamos una suspensión, porque
queremos reunirnos el Grupo Parlamentario en un momento, y
aprovecharíamos para comentar lo que el conseller nos ha
dicho, y solicitamos la suspensión hasta las seis, si puede ser.

EL SR. PRESIDENT:

Vint minuts, idò. Sí, suspendrem la sessió fins a les sis.
Gràcies, Sr. Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió en el punt allà on l'havíem deixat, que
era a les preguntes, intervencions i observacions dels grups
parlamentaris, toca en primer lloc el Grup Parlamentari Popular,
que és l'autor de la solAlicitud de compareixença, té la paraula el
Sr. Manuel Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr.
Conseller, por la prolija intervención que ha hecho y por los
detalles que ha aportado incluso, a esta comisión. Con
aspectos no ya sólo de didáctica de metodología y de
organización, que yo voy a obviar, porque creo que aquí lo que
más interesa son cuestiones generales, de política educativa, y
que evidentemente  podemos compartir prácticamente la
generalidad de esos principios a los que usted hace referencia.
Yo quería también decir que le agradezco la referencia que ha
hecho a nuestra petición de comparecencia, hay que decir que
se presentó el 17 de mayo, si el Parlamento ha de recoger lo que
se sucede en la sociedad y tener información puntual, la verdad
sea dicha, que ya se ha publicado incluso en los Quaderns
d'Educació, pues todo esto está prácticamente publicado,
¿verdad?, porque hemos podido leer muchas de esas cosas, y
no es bueno que el Parlamento tenga conocimiento de estas
cuestiones, pues cuando pasa tanto tiempo desde que se hizo
la petición de comparecencia hasta el momento presente, bien
es verdad que ha habido un periodo vacacional, pero yo creo
que en el mes de junio hubiese sido posible alguna
comparecencia a este particular, para tener conocimiento de
inmediato sobre esto.

Yo no le he escuchado a usted ..., le he escuchado algunas
cosas de interés, que a lo mejor convendría profundizar y otras
que no he escuchado que me gustaría referirme a ellas. Hay una
cuestión a que usted se ha referido que es el tema de la
inmigración, donde la Conselleria de Educación con este
gobierno,  con el anterior también, venía haciendo actuaciones
determinadas a este particular a través de los mediadores
culturales, y fundamentalmente en algunos municipios donde
gobierna el Partido Popular. Yo creo que esta tierra, bueno es
un hecho no es una creencia, ha pasado de der desde hace
mucho tiempo una tierra de emigración, para convertirse en
todo lo contrario, una tierra de inmigración, y yo creo que este
asunto tiene que seguirse tratando con interés, con atención,
porque me parece que al menos los próximos años, y ya que
predecir es bastante difícil, seguirá por esta línea, me parece
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que el esfuerzo, no sólo ha de ser de la Conselleria de
Educación, ha de ser también de otras consellerias del Gobierno
y por supuesto de otras entidades y organismos, los
ayuntamientos e incluso también el Consejo Insular de
Mallorca. Por eso todo lo que se haga en beneficio de que la
escuela sea un lugar de acogida y de integración, y no una
institución de exclusión, yo creo que todo eso es bueno.

Hay algunos aspectos, también, que convendría resaltar,
sobre todo en el caso de Palma de Mallorca, el asunto del
absentismo escolar. En alguna ocasión me he referido y creo
que aquí hay alguna experiencia en Madrid, publicaba también,
de actuaciones coordinadas a través de ONG's y de mediadores
sociales o trabajadores sociales que creo que también es de
interés, es un esfuerzo que debe hacerse, lo cito porque usted
no se refería, aunque sé que lo puede tener en cuenta porque
es una cuestión que en más de una ocasión nos hemos referido
a ella. Con este retrato imperfecto que todavía tenemos, porque
yo creo que los retratos perfectos son difíciles de conseguir y
requieren tiempo, requieren tiempo para que los diagnósticos
sean lo más certero posible, pues creo que falta todavía alguna
referencia expresa a lo que es el rendimiento escolar. El Ince en
el penúltimo diagnóstico que hizo del sistema educativo ya
dejaba claro el bajo rendimiento, enfermedad, si me permiten,
entrecomillada, escolar, muy generalizada en todas las
comunidades, pero este índice digamos de bajo rendimiento, si
me permiten de porcentaje de fracaso mayor, se acusaba en
algunas comunidades más que en otras, y nosotros estábamos
en situación más desfavorable.

Yo he tenido oportunidad de leer recientemente, por
cuestiones de viaje y de una cuestión accidental, una
publicación americana que es Time Almanac donde hay un
poco de todo, pero de todo, y con referencia al tema de
educación por ejemplo a España la sitúa en el puesto número
28, a través de unas encuestas y estudios que se hacen, el
vigésimo octavo puesto de un total de 37 países evaluados ,  y
luego entra por determinación incluso de materias,
calificaciones distintas. Los americanos en esto de las
encuestas de la competencia son los primeros, y por eso me
recordaba mucho su idea, que creo que es buena, del
sentimiento de pertenencia, que los americanos lo tienen
clarísimo, en primer lugar al estado federal y después a cada
estado, porque es curioso pasearse por las carreteras, yo lo he
podido comprobar en Texas y en Miami (Florida), donde los
padres detrás del coche llevan una pegatina, que figura el
estado, la escuela y donde dice que su hijo ha sido ese mes el
chico del mes. Es verdad, eso da sensación de pertenencia a las
cosas, no quiere decir que eso lo hagamos aquí, porque claro
aquí no somos americanos, pero es muy curioso que los padres
se pasean orgullosos por la carretera y detrás del coche, como
digo, figure esa pegatina que suele ser de 60 cm o 70 cm por 30
o 35 cm. Por tanto, todo lo que dé sentimiento de pertenencia
es bueno, porque incluso con el propio material escolar esta
comprobado que cuando al alumno se le asigna el material
escolar para él, como se hace en Estados Unidos, que es gratis,
los libros son gratis pero como se pierda un libro, se estropee,
lo pagas y lo pagas carísimo, yo creo que este sentimiento de
pertenencia se extienda a muchas cosas. Por tanto,
compartimos esa idea que usted hacía.

Dejo por alto muchas cuestiones, porque no tengo el tiempo
de que usted dispone, ni yo creo que tampoco lo agotaría su
tiempo, el tiempo que me diese de una hora, porque creo que
las cosas están bastante claras o mejor dicho sigue habiendo
claroscuros porque hay que continuar en este asunto, pero el
último informe del Consejo Escolar del Estado, presentado en
el Congreso, hace una semana escasamente una semana o dos
semanas, viene a decirnos lo que casi siempre sabíamos, aquel
resumen de que la escuela debía enseñar a leer, escribir y
contar, es decir, lo que llamamos los especialistas "las técnicas
instrumentales del aprendizaje" que yo ya le digo y no en tono
de falsa modestia sino que en realidad mi tesina leída fue
justamente "las ciencias del aprendizaje" desde los años 80,
después parece que se han abandonado un poco y quien falla
en las técnicas instrumentales del aprendizaje, en el leer, en el
escribir y en el contar, en el sentido amplio del término contar,
fracasa en los estudios porque no tiene justamente los medios
para alcanzar el aprendizaje posterior. Y el presidente del
Consejo General del Estado hacía referencia a estas cuestiones,
hacía referencia también a la tasa de fracaso de que sólo el 30%
de los jóvenes, de 16 años, conseguían resultados aceptables,
hacía también referencia, por ejemplo a la educación infantil que
ya sé que aquí en la comparecencia queda fuera del marco al
que nos referimos, pero que es verdad que el fracaso se
produce en un año determinado, pero que se está gestando
durante mucho tiempo, es decir, el fracaso no surge por
generatio equivoca, por generación espontánea, sino que hay
unas causas y justamente lo que más lo padecen son las
familias que no tienen un nivel cultural determinado, son
familias que en los primeros años de la escolaridad incluso no
le dan importancia, que usted hace referencia a ella, familias
desectructuradas, familias inmigrantes, y que a la educación
poca importancia le dan.

Yo creo que este asunto unido al último estudio del Ince, no
al penúltimo al que me he referido antes, sino al último
publicado en junio del año 2000, hace hincapié en esa dejadez
de los padres que yo le he apuntado también en alguna ocasión
en alguna intervención, porque según los datos del Ince sólo
el 2% de los padres están comprometidos en el tema de la
educación de sus hijos, participan en el centro, colaboran y es
un porcentaje muy bajo, el 2%, los anteriores datos estaban en
torno a un 8% y no me refiero sólo al ir a votar a los consejos
escolares, que eso es una actuación mínima, que por tanto el
porcentaje es un poco mayor. Dice el Ince que el 25% no se
gradúa, los que han finalizado la ESO y que hay masificación en
Ceuta y Melilla, en Canarias y en las Islas Baleares. Lo de
Canarias no sé la razón porque no he podido profundizar, pero
en Ceuta y Melilla y en Baleares es claro, por los procesos de
población inmigrante que va, eso sí, en el caso Ceuta y Melilla
por razones que conocemos, en Baleares por razones que
también conocemos con profundidad. Y hay menos
masificación o escasa masificación en Galicia y en el País
Vasco. 

Hay una referencia que también se ha hecho al idioma
extranjero, el informe del Ince vuelve a hacer hincapié en la
necesidad de avanzar, cuanto antes mejor, porque los
resultados de sus 10.500 encuestas que han hecho, es una cifra
estimable para unos resultados así, pone hincapié en que el
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número de horas de lengua extranjera dadas y el inicio del
aprendizaje un poco antes, casi multiplica por 1,5 los resultados
obtenidos en las pruebas, si para un caso es 57% para otro es
75%. Yo le pregunto que es bueno insistir en el tema de
aprendizaje de las lenguas extranjeras y sobre todo adelantar en
tanto en que se pueda, que tampoco es cosa fácil, porque claro,
no hay profesorado ni se puede crear de la noche a la mañana
un profesor especialista en lenguas extranjeras, que enseñe el
idioma como corresponda.

Señala por último, acabo con esto del LInce, que lo que más
practican los alumnos es el deporte y lo último es la informática,
es curioso ¿verdad?, puede ser claro, la actividad de los
alumnos, el tiempo que dedican en las actividades los alumnos
en sus ratos de ocio, pues fundamentalmente es el deporte, y
como última actividad, la informática, no los juegos, no los
videogames, sino la informática, y por tanto esto creo también
sería en ese esfuerzo que hay que hacer, porque las tecnologías
de la información y de la comunicación entren en los centros
educativos, pues habría que hacer un esfuerzo como digo de
que haya habilidades  y predisposición para aprender todas
esas cosas.

Hay muchas cuestiones a que usted se ha referido que yo
ya he dicho antes, creo que son cuestiones bastante
operativas, se escapan un poco al debate parlamentario, porque
son muy de detalle de organización de centros, que son muy de
detalle de los proyectos de intervención educativa de los
centros, de los proyectos educativos de los centros y que no
creo que deban ser debate parlamentario, porque
corresponderían más bien, como digo, a un tratamiento de
especialistas y que por tanto huelga mi referencia a ello. Pero en
líneas generales, yo saco una conclusión. La primera
conclusión es que ha habido un esfuerzo en este sentido, pero
a las cosas hay que llamarlas por su nombre, yo no he visto ni
una referencia suya al tema del fracaso escolar, y las cosas
tienen su nombre, es decir, es un término acuñado, acabo, Sr.
Presidente, enseguida, que convendría como digo en cuanto a
ese organismo al que usted se hacía referencia, llámese como se
llame, ese instituto de evaluación y calidad educativa o el
nombre que sea, porque el nombre no va a hacer la cosa,
evaluemos realmente, como pedían los profesores en su
intervención lo ha dicho, esa evaluación externa de los centros
como se hace en Estados Unidos, que también es curioso
porque cada centro tiene una tiene una puntuación en las
pruebas  para acceso a la universidad, que se publica y por
tanto los padres saben qué centro tiene un rendimiento y qué
centro tienen los otros. 

Hay que insistir en esa cuestión de evaluar el sistema
educativo, nuestro sistema educativo tiene que evaluarse, ya
se hace por los profesores, y esa evaluación interna la que a
veces les hemos referido y esa evaluación externa que es
preciso que se haga, no con espíritu sancionador, porque las
evaluaciones pueden ser de dos tipos, una evaluación sumativa
o una evaluación formativa, yo creo que quien más a la
evaluación formativa de indicar cuáles son los problemas y
cuáles son las soluciones, y por tanto esperamos que continúe
con esa política de conocer realmente y nos diga realmente
como está la educación en las Islas Baleares, con datos

objetivos, porque claro todo eso son impresiones que están
muy bien, y la diferencia entre una impresión y un dato, es que
uno entra en una habitación como ésta y si tiene un termómetro
sabe que temperatura hace, si no tiene el termómetro dice hace
calor o hace frío pero se aproxima un poco a la realidad,
conviene, aunque esta realidad es muy difícil, la realidad
educativa no es..., no se producen tornillos para calibrarlos y
ver cuál es su fiabilidad y si están o no están bien hechos, por
tanto creo que aquí la realidad será muy difícil de conocerla en
toda su extensión, pero sí aproximarse a ella, y por tanto poner
los remedios que yo creo que hay que poner.

Hay referencias que también paso por alto, la formación
permanente, evidentemente, la formación inicial del profesorado
no acaba en eso, es insuficiente, el CAP está previsto
reordenarlo ya, creo que hay alguna disposición, no recuerdo
si está publicada todavía, creo que hay algo en el ministerio a
este particular de reforma total porque el CAP viene
subsistiendo de mala manera desde hace mucho tiempo.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente.

Resumiendo, yo creo que hubo unas jornadas, a las que
usted se refirió también, las jornadas del Ministerio de
Educación, que éstas han continuado y que esto no acaba
aquí, es decir, que ese diagnóstico del sistema tiene que
hacerse, que tiene que hacerse un pronóstico, que tienen que
ponerse soluciones a estas cuestiones y hacer hincapié en
todos estos asuntos que usted de se (...) de líneas políticas,
porque aquí hablamos de líneas políticas, ese detalle que usted
nos hacía se lo agradecemos pero queda un poco fuera del
debate político, de la formación del profesorado, de la atención
a la inmigración, y yo creo que todo esto y sobre todo del
fracaso escolar o conocer con detalle cuáles son nuestros
resultados educativos, yo creo que nuestro reto ahora, en
política educativa, es que ese organismo esté en
funcionamiento y que empiece a palpar la realidad para ver
cómo estamos y cómo podemos mejorarlo.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Pel Grup Parlamentari del PSM- Entesa
Nacionalista, té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest diputat s'excusa
d'haver arribat tard a aquesta comissió parlamentaria i el poc
temps que hi ha pogut ser, sí que ha pogut escoltar atentament
el que ha dit el Conseller d'Educació i Cultura, resultat d'aquesta
solAlicitud de compareixença que ha fet el Grup Parlamentari
Popular, al qui també deman i no haver participat tot el temps
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d'aquesta reunió que pel Grup Parlamentari del PSM- Entesa
Nacionalista, té molta importància perquè afecta un dels pilars
fonamentals, així ho valoram nosaltres, d'aquesta comunitat
autònoma. L'exposició que hem pogut escoltar del conseller,
que ha vengut acompanyat d'un director general de la
conselleria, la valoram molt positivament i la valoram molt
positivament perquè és el reflex de tot un esforç que s'està fent
des de la Conselleria d'Educació i Cultura i s'està fent en molt
poc temps, aquí estam parlant que hem volgut estar informats
sobre el desenvolupament i les conclusions d'unes jornades
d'educació secundària obligatòria que al llarg de pocs mesos
després s'ha pogut fer ja, fins i tot, una avaluació dels resultats
i s'han pogut envestir actuacions concretes, que nosaltres
consideram que han d'afavorir molt tot el procés educatiu, em
referesc a aquesta valoració positiva, al que el conseller
afirmava respecte del projecte d'intervenció educativa a cada
institut, en el que és l'organització de caràcter general per a
cada institut, en el que és l'actuació curricular general, el que és
la millora de la convivència interna i el que és la relació amb els
agents socials externs. Tot i això, el que sí voldríem dir des del
el Grup Parlamentari del  PSM-Entesa Nacionalista, és que creim
que s'ha de seguir per aquest camí, ha tocat de passada el que
varen ser les jornades de tutors, ha suggerit també la propera
realització de jornades sobre habilitats bàsiques, i nosaltres
creim que aquest tipus de jornades són afavoridores d'un millor
treball per part dels professionals de l'educació i convidam i
encoratjam a continuar per aquest camí.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i Senyors Diputats. Sr.
Conseller, gràcies, per haver vengut i per l'aportació exhaustiva
de dades d’una feina que potser que diguin que no és política,
però no hi ha res que pertanyi als humans, ni que es referesqui
a ells, que no deixi de ser política.

Per tant, l'esforç que fa la conselleria, jo crec que val la pena
mirar en quins sentits la pot fer, de quins fracassos o èxits és
responsable i la  manera que ha tengut de dibuixar un poc el
futur de la política educativa a aquestes illes, a partir d'allà on
som, i com es dibuixa el futur. Hi ha una... que ja va sortir a una
altra intervenció que va tenir l'Hble. Conseller, sobre
infraestructures i edificis que ja vàrem parlar de quines eren les
prioritats, òbviament no és Menorca, per tant no faré un casus
belli sobre que som els marginats de l'educació, sinó tot el
contrari, cal reafirmar, jo crec que tenim una situació general a
l'illa bastant millor que a altres indrets de Mallorca i òbviament
d'Eivissa. Per tant els problemes que s'enfoquen des d'una illa
com Menorca han de ser diferents, però aquí no hem de fer
capelles, ni crec jo que sigui moment de parlar d'aquestes
coses, però sí que seguint el pla d'edificis i sabent
fonamentalment que està condicionada qualsevol actuació
política que es vulgui fer per la quantitat de diners que estan a

l'abast de la conselleria, per donar solucions a certs problemes
que no n'hi ha prou amb bona voluntat, però amb les vimes que
vostè té ha de fer un paner, i el paner, com sant Vicent Ferrer
que feia aquells miracles que no deixava caure aigua. I açò crec
jo una cosa bastant important en dos aspectes essencials,
primer de tot la relació amb el professorat, que històricament és
una relació d'amor i odi amb l'administració que li dóna la feina,
perquè quan una cosa no funciona sempre el culpable és algú
allunyat de l'escola, i òbviament els que estan més allunyats i
el que té més números per a  tenir aquest grau de culpabilitat de
les coses que no funcionen, sempre serà la conselleria en
aquest moment, i fa dos anys o fa dos cursos l'Administració
central de l'Estat. 

Però amb aquestes reunions que ha promogut, ha recollit
una cosa importantíssima que jo vaig tenir oportunitat de viure,
precisament a un institut que vostè ha mencionat, que és
l'institut Cap de Llevant, allà on tenint en compte una situació
que és difícil solucionar, que és la permanència dels mateixos
equips educatius dins el mateix centre, la mobilitat, tenint en
compte que hi ha molta gent que vénen a fer feina a aquestes
illes, des del País Valencià o des d'altres indrets, i que molts
d'ells tenen com a objectiu tornar a la seva comunitat d'origen,
i açò moltes de vegades fa que els equips educatius que hi ha
als centres no tenguin un sentiment de pertànyer a un projecte
educatiu, d'una forma  estable, duradora, que podríem posar en
cinc, en sis, en set anys, sinó que el que pretenen, el que els
mou és poder fugir, i açò crea una situació de debilitat moltes
vegades a centres. Sempre tenint en compte que no tots els
centres tenen la mateixa mobilitat, ni tenen la mateixa resposta
per part dels ensenyants. 

Però açò és el dret que tenen els ensenyants, els professors
o els mestres o el que se li vulgui dir, i és difícil des de la
conselleria arbitrar una política que faci que els ensenyants
tenguin un cert temps de permanència al mateix centre que
ajudaria, precisament a aquesta dinàmica que ha creat. Aquesta
dinàmica que ha creat i que la reunió d'avui matí del PIE, dels
projectes d'intervenció educativa, fan realitat el que era real. En
lloc d'amagar darrera legalismes, o açò no està contemplat per
la llei, donar una resposta positiva a projectes que estan fets,
no per defugir la responsabilitat, sinó que els equips educatius
ho fan per donar solució a situacions de conflicte que es
provoquen a les escoles, i a açò hi ha dues mesures que són de
lloança; primera, que no hi hagi instituts o escoles que siguin
les úniques que rebin alumnes conflictius, amb açò, amb les
escoles concertades, els mecanismes diabòlics, de dir a aquest
no el volem, i que es concentrin, sobretot quan parlam
d'escoles de barriades, és diferent d'una escola de poble, o
d’una escola de ciutat, però a les escoles de ciutat si que es
produeixen, amb una repercussió malèvola, terrible, malèfica,
que és que diuen: "aquesta escola és flaca", "aquest institut és
xerec", sense fer una anàlisi, primer perquè no coneixen la
realitat i perquè parlen que hi ha molts magrebins o gent que és
considerada conflictiva a aquell colAlegi. I açò produeix aquesta
carrera, els meus fills han d'anar no sé a quin colAlegi com a un
acte de superació social, entre bastants cometes, però que no
pot respondre a un sistema educatiu defensat per equips que
ens consideram i crec que som, d'esquerres. Per tant,
intervenció positiva. 
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Segona intervenció, el professorat es senti acompanyat en
la seva feina. Açò és molt important, no hi ha cap sistema
educatiu en el món conegut, allà on, si el professorat no hi ha
estat d'acord, l'hagin fet funcionar. Si el professorat que va
sortir de la república no estigués molt convençut del que feia i
no combregàs profundament, en aquell moment, amb escoles
que no hi anava tothom, etcètera, no hi hagués combregat
profundament, no hauria tengut aquella qualitat que tenia. Els
mestres que sortien de la Normal de Palma, eren professors,
eren mestres d'escola, no em puc resistir a dir les coses pel seu
nom, que eren admirats a tots els indrets dels països de parla
catalana, perquè tenien un professorat i una formació excelAlent.
La gent que ha vengut a fer feina aquí, jo crec que de cada
vegada més i sobretot, jo els visit periòdicament, primer de tot
perquè és una manera de no tornar tan vell tan de veritat, em
van dient la quantitat de respostes que tenen, i veig jo que ha
augmentat la il Alusió i la dedicació que supera en molt l'horari
que legalment està establert de permanència del professorat en
el centre.

Per tant, quina és la funció de l'educació?, i n'és responsable
l'instrument que tenim que va ser la Logse o que és la Logse, és
convertir aquests alumnes en ciutadans de primera. Quan
universalitzes un servei públic, sigui educació o sigui sanitat,
òbviament es produeix una baixa en els nivells en comparació
amb el que era abans, l'institut que nosaltres vàrem sofrir,
òbviament que era un institut en certa manera privilegiat,
perquè no hi podia anar tothom, i a Maó hi havia 27 alumnes a
sisè de batxillerat, comptant alAlots i alAlotes i no hi havia escola
privada, actualment s'universalitza, òbviament que n’hi haurà
molts i el terme mitjà serà baix, però el que és intelAligent, el que
té dedicació, òbviament que troba també els mateixos camins
oberts tan per arribar a la universitat i per fer del seu futur el
que li permeti la seva intelAligència i la seva dedicació.

Hi ha una cosa que em preocupa, i és que a certs indrets
d'aquesta comunitat autònoma es produeix absentisme escolar,
en l'aprofitament de mà d'obra infantil de menys de setze anys,
per desaprensius, per desaprensius, torn a dir, que exploten una
mà d’obra infantil que està més ilAlusionada per guanyar algun
diner que per anar a escolar, amb la qual cosa feim un
desgraciat futur. No es tracta de l’obligació, només, sinó que si
el temps que està previst per assistir a formació s’utilitza,
aquests diners són uns diners, em permeti l’expressió, diners
falsos.

Dues coses, també. Una és el tema de competitivitat, que és
molt perillós dins una escola. Amb la competitivitat -aquesta és
millor que aquella- s’ha d’anar bastant alerta perquè les escoles
competitives, que donaven premis al primer i que els feien tan
cofois quan un anava a les escoles dels jesuïtes, que els
convertien en prínceps i títols semblants a aquests, però no
tenien en compte tots els altres que quedaven darrere ni la
immensa majoria que quedava darrere. Arribar a una competició
formal dins escoles que donen un ensenyament obligatori, no
voluntari, pot produir situacions bastant indesitjables o
almenys perverses, que no ho veim tan clar. 

I açò està enllaçat a la definició de veure què és fracàs
escolar, si només s’ha de comptabilitzar a través de les notes o

veure quin és la capacitat que té l’equip que sigui, tècnics
forans, externs, tot el que vulgueu, tot el que es vulgui, però
que és difícil, és molt difícil arribar a calibrar quina ha estat la
funció de l’escola damunt un individu determinat fins que
aquest individu ha estat integrat dins la societat i ha començat
a ser autònom tant pel que fa a feina com a rendiment i
comportament davant la resta. Es necessita bastant de temps  i
no es pot mirar. Jo crec que aquestes enquestes són
radiografies d’un moment que ens poden assabentar de quina
és la situació o de quins són els resultats en aquell moment,
però tenen poc a veure amb una avaluació que s’hauria de fer
al llarg del temps i fan falta bastants d’anys encara per poder
tenir..., estar convençuts que allò que es fa ara sigui dolent.

Per tant jo crec que la conselleria ha començat una bona
feina, ha millorat bàsicament dues coses fonamentals, l’atenció
a l’alumne i la feina del professorat, allò d’infraestructures és
una qüestió de diners i supòs jo que les confrontacions en els
pressuposts seran prou evidents, de veure quines són les
prioritats que té la conselleria, però en el nostre grup ens
reafirma en el suport a la política que du la Conselleria
d’Educació i Cultura.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. És el torn ara de la resposta del conseller.
Quan vulgui, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Alguns comentaris seguint l’ordre de
les intervencions. Vull agrair el to constructiu de tots els grups,
que crec que l’educació és una cosa prou complexa com perquè
tots haguem d’aportar-hi el major nombre possible d’esperit
constructiu perquè, així i tot, no és fàcil sortir-se’n.

En referència a algunes de les aportacions que ha fet el Sr.
Jaén Palacios, una cosa li voldria comentar. És que quan parla
del tema de l’emigració la intervenció de la conselleria en relació
a aquest aspecte va bastant més enllà del tema dels mediadors.
El tema dels mediadors està concentrat en aquest moment a
quatre municipis, però jo crec que hem de tractar aquest tema
dins la globalitat de l’oferta de recursos que la conselleria ha
posat en funcionament, i aquí hi ha des dels tallers de llengua,
que han passat de nou a tretze i aquest curs que ve passen a
vint-i-tres; el tema dels agrupaments flexibles moltes vegades
té a veure amb el tractament idoni de l’emigració i de facilitar la
integració dins la vida ordinària del centre, tot el que fa
referència a acollida i a tractament individualitzat moltes
vegades també, o sigui, és un programa jo crec que prou
complet, probablement dels més complets per les nostres
circumstàncies sociodemogràfiques de les comunitats
autònomes de l’Estat espanyol.

Després del tema de l’absentisme escolar dir-li una cosa
concreta, i és que enguany, aquests dies passats, aquesta
setmana ho vàrem fer -em pareix que era ahir o despús ahir- amb
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els centres concertats i anteriorment ho havíem fet amb els
centres públics, tant de primària com de secundària de totes les
Illes, hem presentat a tots els directors del centres les
instruccions que seran vigents per al curs 2000-2001, i entre la
diversa documentació que els hem entregat hi ha concretament
unes instruccions sobre absentisme escolar que ha elaborat la
Direcció General d’Ordenació i Innovació, a les quals es marca
l’itinerari a seguir pels centres en relació a l’absentisme escolar,
com s’han de posar en contacte amb els serveis socials dels
ajuntaments, com s’han de coordinar esforços de les diferents
administracions, o sigui, és un tema, com és lògic, que ens
preocupa força i que enguany per primera vegada s’han
elaborat unes instruccions específiques per a aquest tema.

D’altra banda nosaltres treballam amb una hipòtesi, que
evidentement s’ha de confirmar, però és que en la mesura que
l’escola sigui un espai que dóna situacions de gratificació als
alumnes, més poc absentisme escolar hi haurà, i com més
possibilitats hi hagi d’atendre la diversitats, les problemàtiques
que els adolescents traslladen als centres, més poc absentisme
escolar hi haurà. Això evidentment és un procés lent, però, per
exemple, se suposa que de l’aplicació adequada del projecte
d’intervenció educativa s’han de derivar disminucions de
l’absentisme escolar. Jo ara intentava recordar quin institut on
no hi havia manera de controlar una quinzena d’alumnes a
classe, els varen fer un invent relacionat amb un taller
d’aquests específics i aquests alumnes al final varen trobar fins
i tot gust i satisfacció en anar al taller unes hores a les quals...,
m’explic? És a dir, el programa global té com un dels seus
objectius combatre l’absentisme escolar perquè se suposa,
perquè se sup osa que s’han de crear unes condicions més
idònies d’acollida.

Després hi ha el tema del rendiment escolar, que
evidentment com deia el Sr. Pons ara, el Sr. Tirs Pons, el tema
de fracàs escolar, rendiment escolar, tot s’ha de matisar molt i
s’ha de contextualitzar, i s’ha de veure quins paràmetres
comparatius establim, però el que és cert és que les dades que
vostè dóna existeixen. L’Ince ha determinat que a les Illes
Balears hi ha aproximadament -i cit de memòria- un 3, un 4%
més de fracàs escolar que la mitjana estatal; jo crec que és
evident que el tipus de societat que som ho explicat en bona
mesura, també faltaria avaluar -jo no m’atrevesc a avaluar-ho,
però tampoc no ho vull deixar de banda i a més connect amb
una referència que ha fet el Sr. Tirs Pons al tema del
finançament- no hem d’ignorar que els recursos que es
destinen de mitjana a les Illes Balears a cada alumne, a cada
centre, són inferiors a la mitjana estatal, possiblement algun
tipus de repercussió pugui tenir, i evidentment el tema del
rendiment escolar sobretot va lligat a resoldre un problema de
fons que vostè ha plantejat, jo hi estic absolutament d’acord,
que és el tema de l’adquisició per part de cada estudiant d’unes
habilitats instrumentals bàsiques a partir de les quals podrà
arribar a assolir els coneixements que poden marcar que superi
aquesta fase de fracàs escolar, i evidentment aquí per ventura
no s’hi fa la feina suficient. 

Així i tot li he de dir que en aquestes jornades de secundària
que normalment cada nivell educatiu pensa que, aquesta
qüestió, l’ha d’haver resolt el nivell educatiu immediatament

anterior: La universitat considera que és secundària, secundària
primària, però en realitat jo crec que tots plegats ens hem de
mentalitzar que a cada nivell s’hauran de resoldre i perfeccionar
aquests mecanismes d’aprenentatge, i el que és evident és que
dins aquests desdoblaments, atencions individualitzades, acció
tutorial, se suposa que una de les coses que han de fer és dotar
dels instruments adients per adquirir coneixements als
estudiants.

I d’altra banda jo li he parlat de la priorització que nosaltres
feim de l’adquisició de coneixements bàsics, d’habilitats
bàsiques, que aquest estudi de la (...) ens serà molt útil. És un
estudi que té un aval, diríem, de devers quatre o cinc estats; és
un organisme..., no sé, em pareix que hi ha tots els països
europeus de llengües romàniques, ara estic improvitzant i no
me’n record bé, però vull dir que crec que serà un punt de
partida interessant. Així i tot, en qualsevol cas és evident que
per ventura a vegades a l’hora d’elaborar els currículums i els
objectius exageradament ambiciosos dels diferents trams de
l’educació ens descuidam de les coses elementals i bàsiques,
que són les de veritat absolutament imprescindibles, i parlar,
expressar-se oralment i per escrit, el nostre pensament, les
nostres idees, les nostres opinions i qüestions de càlcul, que
són alguna cosa més que una maquineta de fer sumes i restes,
sinó que també és un entrenament mental, etc., etc., tenen una
gran importància i es tracta d’afavorir-ho.

Respecte al tema de la deixadesa dels pares -em pareix que
vostè ha utilitzat aquesta expressió- jo crec que és un dels
grans temes preocupants de l’educació. Hi ha massa pares que
es desentenen de l’educació dels seus fills i no tan sols se’n
desentenen perquè es consideren ells mateixos incapaços de
fer-los d’acompanyants en el procés d’adquisició de
coneixement de matèries com pugui ser biologia, sinó que es
desentenen d’inculcar als seus fills uns hàbits elementals de
treball, com és tenir una taula en condicions, un horari de feina,
la música apagada o la televisió apagada el temps que fan el
treball de curs..., és a dir, si els pares fessin només això, la
immensa majoria de pares -evidentment quan generalitzam
cometem injustícies, perquè hi ha pares que també fan una feina
magnífica- d’alguna manera, si se centrassin en totes aquestes
qüestions ja seria importantíssima la participació dels pares.

Respecte al tema de l’idioma estranger, jo crec que està bé
que plantegem l’anticipació, l’avançament de l’idioma estranger
a primària, etc., etc., però crec que és una fase posterior a mirar
de treure més rendiment de tot el que tenim en aquest moment
d’ensenyament de llengües, que jo tenc una mica la sospita que
millor organitzat ha de donar millors fruits. Evidentment jo crec
que de cada vegada tothom comparteix més que com a mínim la
gent de les Illes Balears ha de conèixer tres idiomes, cadascun
en els seus nivells funcionals específics i complementant-se
uns amb els altres, i jo crec que això és un repte molt difícil,
perquè els resultats són prou insuficients en cadascun dels tres
idiomes, també amb percentatges diferents en cadascun dels
tres idiomes, i aleshores es tracta de continuar treballant aquí.

El tema de l’avaluació. Jo estic molt d’acord en el tema de
l’avaluació, jo crec que es tracta de fomentar avaluacions
externes; una cosa importantíssima: fomentar cultures
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d’autoavaluació en els centres, cultures d’autoavaluació en els
centres; massa vegades es fan programacions, i es fan
programes, i es fan projectes, que no són suficientment
avaluats pels mateixos que els han elaborat i els practicat; per
tant, fomentar la cultura de l’autoavaluació. Sobretot una cosa
que jo crec que serà una de les funcions importants d’aquest
institut d’avaluació i qualitat educativa, que tampoc no espera
fer miracles però alguna cosa se suposa que farà, és intentar
concentrar múltiples dades disperses de valoració que circulen
sobre el sistema educatiu, que poden anar des d’un orientador
d’un centre que fa deu que fa una mateixa enquesta, una
mateixa mostra estadística en el seu centre, fins a les coses que
afecten les Balears de l’avaluació global de l’Estat que fa a
l’Ince. Això, no hi ha un organisme -o jo no el conec en aquest
moment- que tengui integrades dins un banc de dades més o
manco coherent i unificat totes aquestes coses. Jo crec que això
és una de les tasques importants. I evidentment, també, fer
línies d’avaluació específiques. Així i tot la conselleria, em
pareix que ja a l’època anterior i ara a l’actual, ja ha encarregat
de vegades a l’Ince que faci avaluacions una mica més
específiques respecte a Balears perquè, clar, el mostreig de
l’Ince es tan global que en determinades coses pot ser
insuficient el nombre d’enquestes que es pugui fer.

Respecte al CAP jo estic content que, si com diu vostè, està
succeint que el ministeri es planteja la reforma del CAP. Així i
tot demanaria al ministeri, i evidentment li ho demanaré quan
pertoqui, a la pròxima conferència sectorial o allà on sigui, que
la conferència sectorial d’educació convé que en vegi alguna
cosa, de tots els documents que l’Estat elabori, per reordenar
aspectes determinats del sistema educatiu.

I després una qüestió final, i és que les jornades de
secundària efectivament no han acabat encara, continuen, avui
s’haurà donat el vistiplau a una trentena llarga de projectes
d’intervenció educativa, però la mateixa comissió ja té un
calendari, em pareix que és a finals de febrer, per fer una primera
avaluació de com ha resultat l’aplicació del projecte
d’intervenció educativa, i després té una segona data, em pareix
que és a final de curs, per fer-ne l’avaluació final, perquè és
evident que si posam en marxa el projecte d’intervenció
educativa però no en feim una valoració contrastada durant el
seu procés d’aplicació, no en treuríem rendiment. Per tant, les
jornades evidentment tendran la seva continuïtat.

Respecte a la intervenció del Sr. Cecili Buele, jo voldria dir-li
una cosa complementant el que ell ha dit. Jo crec que ell ha
esmentat l’esforç que ha fet la Conselleria d’Educació. Jo li
agraesc que l’hagi detectat, és així, s’ha fet un esforç important,
però jo sobretot ara i aquí voldria remarcar l’esforç important
que han fet tots els centres que han participat en aquest procés
d’educació que, la veritat, han mostrat una gent que, com
m’explicava el Sr. Tirs Pons que ho ha viscut personalment,
molt motivada, molt implicada, amb necessitat de colAlaborar
amb l’administració, amb la conselleria, per tal de trobar
instruments, mesures adients per afrontar la situació actual que
existeix a secundària. Ell ens anima a seguir pel mateix camí i
evidentment per aquest mateix camí seguirem, amb la voluntat
d’anar millorant l’educació, que encara li queda molt de tram per
córrer.

El Sr. Tirs Pons ha introduït una referència que jo també he
introduït ara, que és el tema de les limitacions pressupostàries
del finançament; no ens en podem oblidar mai. L’educació és
un servei públic que s’ofereix a la societat que té uns grans
costos, i si bé nosaltres volem intentar eliminar aquella idea que
tota la millora es redueix a un increment de recursos
pressupostaris, no és veritat això i ho hem de dir, també és
evident que alguns recursos pressupostaris necessita
l’educació per anar millorant-se, perquè les relacions, les
millores d’ordre molt divers passen pels recursos.

Després ha dit una cosa que jo crec que és bàsica, que és
que entre..., històricament i normalment sempre, ara, en el
passat i en el futur, entre l’administració i el professorat acaba
havent-hi una relació d’amor i odi. Això és cert, per tant jo crec
que és molt important, en la mesura que es pugui, contribuir al
fet que existeixi un clima de confiança, un clima de cordialitat
entre l’administració i el professorat. A vegades no és fàcil,
perquè lògicament cadascú fa el seu paper dins aquest sistema
educatiu molt complex, però jo així i tot he de dir que una de les
meves satisfaccions de la realització de les jornades d’educació
secundària és que he percebut que la celebració d’aquestes
jornades i la implicació molt personal i molt directa dels
responsables polítics de la conselleria, amb l’assistència a les
xerrades, prenent apunts, escoltant, parlant amb la gent, ha
ajudat moltíssim a crear una sensació de proximitat de
l’administració als seus problemes, i això jo crec que ha estat
positiu perquè crec que dóna coratge a la gent que du a terme
dia l’educació dins les aules.

Després el tema del sentiment de pertinença, d’autoestima,
que jo veig que hi ha una valoració compartida que jo crec que
és important, és evident que el Sr. Tirs Pons ha esmentat un
dels obstacles perquè això es produeixi. Un professor d’institut
que cada any canvia de centre difícilment..., i malauradament
encara hi ha qualque illa, sobretot a Eivissa, on això succeeix
d’una manera molt considerable. Intentem, amb mesures més o
manco intensives, que això vagi canviant, però això és així i
evidentment un professor adscrit a un centre que sent el centre
una mica com a ca seva, com a seu, probablement té unes
possibilitats d’un grau d’implicació, d’estimació cap al centre,
de sentiment de pertinença positiu, i jo crec que en la mesura
que es pugui les mesures que s’han d’adoptar d’estabilització
de plantilles també aconseguiran aquest efecte positiu.

Una cosa que el Sr. Tirs Pons ha sintetitzat molt bé en una
frase respecte a la descripció de les intencions del (...) aquest,
és que fan realitat allò que era real. Efectivament, i jo com he dit
abans ho fan realitat, li donen formalitat i legalitat, i a la vegada
li donen profunditat i més vertebració, més coherència i més
sistematització, amb la qual cosa jo crec que això és positiu.

Una cosa que voldria dir, que també connecta amb el que ha
dit vostè, i això ho va dir molt bé un director de llarga
experiència quan nosaltres vàrem haver acabat d’explicar tot
això. Fa una intervenció, aixeca el braç i diu: “Això que ens
proposau està molt bé”, i es gira a la gent i diu: “Però us
adonau que això ens dóna molta responsabilitat a nosaltres?”.
Efectivament els dóna molta responsabilitat el projecte
d’intervenció educativa, responsabilitat i feina, perquè és molt
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més bo de fer entrar a la classe sense tanta cerimònia ni tantes
coses a fer i ja ho veurem, sobreviurem com podrem, i a
vegades més bé o més malament; això els dóna molta feina i en
són conscients, però ho han assumit perquè a la llarga jo estic
segur que a més de ser bons professionals i ser persones
decents i, per tant, saben que han de fer feina pel sou que
cobren, se n’adonen que en el fons això a la llarga els en lleva,
de feina, i sobretot els lleva incomoditat mentre estiguin fent la
feina, i això jo crec que és molt important i crec que ho han
detectat perfectament.

En qualsevol cas és evident que un dels grans problemes de
tot el que tractam ve donat per la universalització de l’educació
fins als 16 anys, però és evident que això és una conquesta
social, política, cultural, que ningú no qüestionarà perquè és un
gran avanç, encara que hagi produït, per dir-ho d’alguna
manera, inconvenients en els primers trams de la seva
generalització, i evidentment ens n’hem de satisfer.

Una darrera cosa que ha sortit és el tema de la
competitivitat, que evident jo, com el Sr. Pons, puc compartir
aquest tema de la competitivitat: mal entesa és una mala cosa,
jo estic d’acord, però també hem d’introduir en els centres
p úblics una certa mentalitat no de competir amb els altres, sinó
de saber que tenen en les seves mans un producte que, com si
fos un producte que hagués de competir en el mercat, el s’han
de suar i el s’han de treballar una mica, no fos cosa que perquè
com que tanmateix tant si tenen alumnes com no són
funcionaris i cobraran a final de mes, jo crec que el que dic és
perfectament compaginable amb el que diu vostè, però una
certa actitud d’aquestes, i allò cert és que hi ha centres que
tenen aquesta mentalitat, i no és que competeixin amb un
colAlegi concertat que hi ha devora, no, tenen la voluntat que el
seu centre sigui un centre que tengui un cert cartell de prestigi
i etc., i jo crec que això és bo perquè és estimulant per a tota la
comunitat escolar del centre, tant per als professors com per als
alumnes. En qualsevol jo repetesc que crec que deim
exactament el mateix, hi ha molts de tipus de..., primerament hi
ha una competitivitat amb tu mateix i amb les teves pròpies
limitacions, que és importantíssima, és la més important de totes
i aquesta sí que és decentíssima; tots tenim limitacions i tots
competim contra les nostres limitacions per superar-nos, no?;
idò exactament igual pot fer un centre, un professor i un
alumne, i això jo crec que és important.

D’altra banda hi ha una cosa que ha dit vostè -i ja acab- que
jo crec que és important. En parlar de fracàs escolar
probablement no ens basta la dada estadística de la nota d’un
alumne en un curs determinat. Els processos de valoració, que
és el que ha dit vostè, són molt més a llarg termini, i tots
nosaltres sabem quants d’alumnes que no han fracassat a
l’escola han fracassat a la vida social posterior d’adults i a la
inversa. Per tant, l’escola és una part, un tram de la formació de
les persones, però probablement hem de valorar el fracàs
escolar més globalitzadament que no d’una manera
específicament de nota i d’estadística, encara que, evidentment,
a l’hora de treure conclusions sobre una població tan nombrosa
no ens queda més remei que recórrer a les simplificacions
estadístiques i, per tant, hem de fer un contrapunt entre una
cosa i l’altra.

Gràcies, i agraesc el to absolutament constructiu i
enriquidor de la visió de l’educació secundària obligatòria que
jo he pogut transmetre i que estic ben segur que és objecte de
preocupacions compartides per mi i per tots vostès. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Algú en torn de rèplica? No? Per tant
podem donar per conclosa aquesta sessió.

Acabat l’ordre del dia s’aixeca la sessió.
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