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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i
els deman, en primer lloc, si es produeixen substitucions.

No. Per tant...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente. Sustituyo al diputado Joan Marí Tur. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passam, per tant, al primer punt de l’ordre del dia, que és
relatiu a preguntes, i donam la benvinguda, per tant, al
conseller d’ensenyament, Sr. Pons, i als directors generals que
l’acompanyen, el Sr. March, director general d’Universitat, i el
Sr. Jaume Morey, director general d’Administració Educativa.

I.1) Pregunta RGE núm. 2813/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al títols de formació professional pendent d'expedició.

I.2) Pregunta RGE núm. 2814/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a import recaptat per taxes a l'expedició de títols de
formació professional.

Com deia, passam a formular la primera pregunta, que és la
RGE núm. 2813/02, relativa a títols de formació professional
pendents d’expedició, i per fer-ho té la paraula el Sr. Jaén i
Palacios per 10 minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Aprovecho la intervención, si no
tiene inconveniente, para acumular las dos preguntas, la 2813
que usted reseñaba y la 2814, porque tienen prácticamente el
mismo objeto, y aprovecho también la intervención para hacerle
llegar al presidente lo que me ha manifestado mi compañero de
grupo, Joan Marí Tur, de la imposibilidad de estar presente aquí
por motivos ajenos a su voluntad y en concreto por
dificultades de desplazamiento y de retrasos en el avión que
salía de Ibiza.

La primera pregunta hace referencia al número de títulos de
formación profesional pendientes de expedición al día de hoy,
al día 9 de septiembre del año 2002, y complementando, o con
intención de que se complemente esa información, también
pedíamos y pedimos cuál era el importe correspondiente que
por la tasa de expedición de títulos académicos de formación
profesional se había recaudado desde julio del 99 hasta el día
de hoy. Estas preguntas no son preguntas, en fin, inocuas, por
decirlo así, aunque son preguntas que buscan simplemente la
mera información, pero la verdad es que hay una preocupación,
a la fecha en que yo hice la pregunta, de que muchas personas
habían pagado las tasas hacía tiempo, mucho tiempo, y sin
embargo no tienen en título en su poder, y espero que el
conseller nos pueda explicar cuáles son la razones que han
motivado, según nuestras informaciones, ese retraso en la
expedición de los títulos correspondientes.

Muchas gracias.  

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Per contestar té la paraula l’Hble. Conseller
d’ensenyament. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Jaén, passaré també a agrupar les respostes a les
seves dues preguntes en una sola resposta. En referència als
títols la primera cosa que hem de fer és diferenciar títols de
formació professional que es deriven de la Llei general
d’educació de l’any 1970. En aquest cas l’emissió d’aquests
títols correspon al Ministeri d’Educació i Ciència, i en el cas
dels títols de cicles formatius derivats de la Llei orgànica
d’ordenació general del sistema educatiu, LOGSE, de l’any 90,
a partir de la transferència de la competència en educació de dia
1 de gener del 98 correspon a la conselleria i al Govern de les
Illes Balears.

En relació al primer grups de títols, exactament en aquest
moment n’hi ha pendents d’entregar als seus titulars, per dir-ho
d’alguna manera, exactament 525, títols derivats de la Llei
general d’educació de 1970, n’hi ha 525. D’aquests 525, n’hi ha
404 que ja han estat remesos al ministeri des de la conselleria,
han estat gravats i enviats per la conselleria cap al ministeri i
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estan pendents, per tant, que d’un moment a l’altre, perquè fa
mesos que ho té el ministeri, ens arribin aquests 404 títols
primers. Els 121 títols pendents de gravar per part de la
conselleria i de remetre al ministeri corresponen al curs 2001-
2002 i per tant encara és una qüestió recent. Això és el que fa
referència als títols de formació professional derivats, repetesc,
de la Llei general d’educació de l’any 70.

Els títols de cicles formatius derivats de la Llei orgànica
d’ordenació general del sistema educatiu de l’any 90, hi ha
pendents d’entregar als seus titulars en aquests moments 2.388
títols de grau mitjà i 1.810 títols de grau superior. Aquests títols
els emet la conselleria. A la conselleria, quan accedeix a la
gestió de la conselleria l’actual govern, hi ha un any i mig
pendent, per dir-ho d’alguna manera, d’emissió de títols; el
següent any, l’any 2000, la conselleria reserva una partida
pressupostària, fa un concurs públic per contractar una
empresa perquè això no ho pot fer una impremta qualsevol, han
de ser empreses especialitzades en aquest tipus de coses, es
presenta una empresa que no reuneix les condicions o els
requisits segons es considera per part de la mesa de
contractació, i aleshores es fa un procediment negociat amb
una empresa de Madrid que es titula Signe -Signe, en català,
però és de Madrid l’empresa- que és la que gairebé emet tots
els títols de totes les comunitats autònomes i, previsiblement,
ja emetia els títols del ministeri amb anterioritat, segons m’han
informat. 

Aleshores, què fa la conselleria? ParalAlelament a fer el
concurs, el procediment negociat, comença el picatge de tots
els títols pendents, que són del curs 97-98, 98-99, 99-2000, i en
aquests moments -es va fer la negociació- hi ha acumulats per
entregar als seus titulars títols d’ESO, de batxillerat, cicles
formatius, idiomes i artístics, de dia 1 de gener de l’any 98 a dia
31 de desembre de l’any 2001 hi ha exactament 36.524 títols.
Tots aquests títols ja estan entregats a l’empresa corresponent
i periòdicament ens n’envia remeses. En aquest moment ja
n’hem repartit, a través dels instituts, uns 14.000. Per tant, quina
és la nostra previsió?, que aproximadament d’aquí a dos, tres,
quatre mesos tots els títols pendents ja estaran en possessió
dels seus titulars.

Això seria la part que fa referència als títols. La part que fa
referència a les taxes, li he de dir que les taxes que corresponen
als títols de formació professional que es generen a partir de la
Llei general d’educació de l’any 70 són cobrades pel ministeri,
que és el que emet els títols, i exactament per aquests 525 títols
el ministeri cobrarà 10.197 euros. Els segons títols, generats per
la LOGSE i a la vegada gestionats a partir de dia 1 de gener del
98, ja seran cobrats per la conselleria d’acord amb unes taxes
que varen quedar fixades en el BOIB en el seu moment oportú,
i representaran les taxes dels cicles formatius que es generen  a
partir de la LOGSE 42.530 euros en el cas de títols de grau mitjà
i 79.151 euros dels títols de grau superior. 

En síntesi, més enllà del tema de les taxes, hi havia un gran
embús de titulacions pendents de remetre als seus titulars i
confiam que a principis de l’any que ve aquest embús haurà
quedat absolutament resolt i, a la vegada, ja s’hagi picat i

contractat la impressió dels títols que corresponen al curs 2001-
2002. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller. Per a la rèplica té la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, veo que nuestra
información no era desacertada, que estábamos en lo cierto de
la preocupación que nos habían hecho llegar algunas personas
con respecto a esta situación. 

Haciendo una suma rápida y tal, esto supone de ingresos de
tasas pues eso, más de 20 millones de pesetas, para que nos
entendamos todos rápidamente, por las tasas de expedición
sólo de los títulos de formación profesional. Yo creo, Sr.
Conseller, que su obligación es gestionar como corresponde,
con rapidez, y no vale, no le puedo admitir que usted eche las
culpas a gobiernos anteriores o incluso desvíe la atención hacia
Madrid. No, la realidad es la que es, hay muchos títulos, usted
los ha dicho aquí, que todavía no están, que usted hizo un
concurso que fracasó porque nadie se presentó, no hubo unos
licitadores que se presentaran, y que después hizo un
procedimiento negociado con una empresa equis -usted la ha
nombrado, Signo, he querido entender- que hace esto. Bien,
úrjale a que haga las cosas con total rapidez, porque no se
pueden pagar las tasas y estar pendientes más de dos años,
algunos llevan más de dos años, casi tres, pendientes de que
les entreguen el título.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Per contrarèplica té la paraula el Sr.
Conseller. 

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

Gràcies, Sr. President. Vostè, Sr. Jaén, se suposa que té un
coneixement mínim del sistema educatiu com per saber que això
és bastant tradicional, que la recepció del títol sempre sigui
molt posterior al moment de pagament de les taxes. Vostè sap
que la validesa del títol no ve donada per l’existència en el
domicili particular del diploma emmarcat ni sense emmarcar,
sinó que hi ha certificacions a fer en els centres docents, i
evidentment jo no don la culpa a ningú, simplement descric una
situació, que quan aquesta administració es fa càrrec de la
conselleria, ni hi ha pressupost en els pressupostos, ni hi ha
contractació d’empresa, ni hi ha picats tots els títols que ja
existien a partir de dia 1 de gener del 98. No don la culpa a
ningú, simplement constat un fet que nosaltres intentam
resoldre a partir de l’any 2000. Per ventura no és excessivament
accelerat el procés, perquè aquest picatge, i després hi ha
correccions, i altres correccions, perquè és un procés lent, però
la notícia important, quina és?, que abans que acabi el primer
trimestre del 2003 la immensa majoria de persones que els
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darrers cinc anys han aconseguit una titulació a les Illes Balears
tendran el seu corresponent diploma acreditatiu, el títol. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2900/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
signatura de convenis entre escoles d'Eivissa i Formentera per
a l'ús d'instal Alacions esportives en horari no lectiu.

I.4) Pregunta RGE núm. 2901/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
alumnes que no han pogut assistir a l'escola elegida en
primera opció.

I.5) Pregunta RGE núm. 2902/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instituts necessaris a Eivissa i Formentera per cobrir
previsions escolars.

I.6) Pregunta RGE núm. 2903/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
alumnes del municipi  d'Eivissa que no han pogut cursar
estudis primaris.

La resta de preguntes que hi havia previstes per a avui, de
la 2900/02 a la 2903/02, decauen per les circumstàncies que ens
ha explicat abans el diputat Sr. Jaén, que el Sr. Marí Tur no ha
pogut arribar a aquesta comissió.

II. Compareixença RGE núm. 2910/02, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, pertanyents al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar
sobre les darreres dades aparegudes a diferents mitjans en
relació amb el nivell de fracàs escolar existent a la nostra
comunitat autònoma que la situa com a capdavantera en relació
a la resta de l'Estat.

Per tant passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença del Sr. Conseller d’ensenyament,
compareixença 2910/02, que està presentada per quatre diputats
adscrits al Grup Popular i per la qual solAliciten aquesta
compareixença per tal de celebrar sessió informativa sobre les
darreres dades aparegudes a diferents mitjans en relació al
nivell de fracàs escolar existent a la nostra comunitat autònoma,
que la situa com a capdavantera en relació amb la resta de
l’Estat. Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura per fer
l’exposició oral. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, no hi ha dubte que aquest tema del fracàs escolar, que
jo sempre acostum a dir que el pos entre cometes, aquest
binomi de dues paraules, és un dels temes estrella de la nost ra
societat mediàtica actual. Malauradament és un tema estrella el

maneig del qual amb freqüència deixa molt a desitjar en termes
d’utilit zació amb rigor i amb responsabilitat, i freqüentment del
tractament d’aquest tema es deriven valoracions globals
catastrofistes i desqualificadores del sistema educatius de per
tot arreu que, si detallam i som més rigorosos en l’anàlisi de la
realitat escolar, probablement podem qüestionar.

Jo per això començaria parlant una mica del concepte de
fracàs escolar per tal que ens entenguem tots plegats, i
evidentment d’entrada ja dic que és evident que el concepte
fracàs escolar és un concepte polisèmic, ambigu, utilitzat
fàcilment amb interpretacions i utilitzacions interessades,
interessos múltiples, i evidentment és un tema que la primera
cosa que s’ha d’intentar quan se’l tracta és ser el màxim de
rigorosos, procurant no basar els diagnòstics sobre dades
aïllades, sinó procurar que els diagnòstics siguin el resultat
d’una combinació de múltiples dades i de múltiples
observacions. 

En qualsevol cas, què volem dir, sobretot quan parlam de
fracàs escolar? Bàsicament se solen elegir, triar, dos indicadors
bàsics. El primer indicador seria el percentatge d’alumnat que
abandona prematurament el sistema educatiu, que abandona el
sistema educatiu abans de l’edat en què hauria d’estar
escolaritzat, segons la legislació vigent, i a la vegada el
percentatge d’aquells alumnes que suspenen sense aconseguir
la titulació que els permetria continuar realitzant estudis
postobligatoris, o sigui, el fracàs escolar entès com a mancança
de titulació bàsica, i aposta molts de discursos sobre el fracàs
escolar es fonamenten exclusivament sobre el tema de notes,
que és un element de valoració quantitativa, però parcial, del
que és la valoració global d’un alumne que està cursant un
determinat nombre d’anys els seus estudis.

Així i tot jo crec que en parlar de fracàs escolar hem de tenir
una actitud de relativitzar una mica la seva significació i el seu
contingut, procurar no donar-li una càrrega excessivament
desqualificadora ni excessivament rotunda i procurar sempre
optar per fer-lo acompanyar de matisos, perquè crec que
d’aquesta manera ens acostam molt més a un diagnòstic ajustat
a la realitat. Per tant jo crec que una cosa que hauríem d’evitar,
cosa que no sempre passa, és que en parlar de fracàs escolar no
convertir el concepte fracàs escolar en gairebé sinònim de
fracàs absoluta per a tot i per a tota la vida, és a dir, l’alumnat,
l’alumne, el jove que és víctima o és subjecte de fracàs escolar
no a la força ha de ser un fracassat absolut per a tot i per a tota
la vida. Jo pensaria que molts de joves, la majoria, encara que
hagin sortit prematurament del sistema escolar o no hagin
aconseguit la titulació bàsica, ben segur que al llarg dels seus
10 o 12 anys d’escolarització obligatòria han adquirit algunes
o fins i tot un bon nombre de capacitats que afortunadament els
podran permetre viure de forma autònoma, trobar una feina, ser
uns bons ciutadans i uns bons professionals, guiar-se pels
principis de la responsabilitat i la convivència, tenir
independència de criteri i molts d’altres atributs. Jo pens que
l’escola, encara que l’alumne pugui acabar sense una titulació
i una formació suficient, ben segur que els haurà dotat d’un
bagatge de recursos, coneixements i habilitats; en uns casos
serà major i en uns altres casos serà menor, però ben segur que
t endran un bagatge de capacitats i d’habilitats. Per tant, en
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parlar de fracàs escolar intentem -repetesc- relativitzar-lo,
contextualitzar-lo, relacionar-lo amb una edat vital del
protagonista d’aquest fracàs escolar, amb molts d’anys per
endavant per introduir rectificacions a les seves possibles
mancances de formació en el cas que sigui evident que les té.

Evidentment en parlar de fracàs escolar, d’altra banda, deim
moltes coses a la vegada; per exemple, de què parlam, de fracàs
escolar de l’alumne, del sistema escolar o de les dues coses a
la vegada? És evident que en parlar de fracàs escolar amb
freqüència es tendeix a simplificar. Per exemple, és una
simplificació dir que el fracàs escolar és conseqüència de
l’existència de l’aplicació d’una llei, que és el discurs oficial del
ministeri d’aquests darrers temps, quan aquesta mateixa llei
serveix perquè a Ceuta i Melilla el fracàs escolar, entre cometes,
arribi a quasi al 45% i en canvi a Cantàbria o a La Rioja o a
Navarra arribi al 16 o al 17%; és la mateixa legislació que
s’aplica a un lloc i a l’altre. Les causes del fracàs escolar,
lògicament poden ser múltiples: poden ser psicològiques,
poden ser pedagògiques, poden ser social. D’altra banda fixem-
nos en com amb el pas dels anys el concepte mateix de fracàs
escolar va canviant; possiblement els anys 60 del segle XX el
fracàs escolar s’identificava amb la no escolarització; en un
moment determinat sobretot s’identifica amb l’abandonament
de l’escola abans de finalitzar l’escolarització obligatòria; en un
moment determinat el fracàs escolar s’identifica amb un
insuficient rendiment escolar de l’alumne, que es lliga a unes
males qualificacions, a la repetició de curs, al suspens, etc., etc.
D’altra banda podem parlar de fracàs escolar global i parcial, hi
pot haver alumnes que aconsegueixin el títol de graduat en
educació secundària obligatòria i en canvi tenguin una certa
dosi de fracàs escolar en, per exemple, habilitats de comprensió
lectora o d’expressió oral... En definitiva, si haguéssim de
simplificar una mica diríem que sobretot el fracàs escolar va
lligat a variables d’àmbit social, d’àmbit psicològic i d’àmbit
pedagògic, com he dit fa un moment.

D’altra banda és evident que el fracàs escolar és la
manifestació, és l’efecte final d’unes causes, d’unes causes a
les quals després em referiré, però abans de parlar de les
causes, que bàsicament també se situarien en l’àmbit de la
individualitat de l’alumne, en l’àmbit del sistema educatiu i en
l’àmbit familiar social, serien els tres àmbits dins els quals
podem localitzar les causes d’aquest fracàs escolar, jo crec que
seria interessant, abans de parlar de les causes i havent
relativitzat i dit que fracàs escolar és el resultat de múltiples
causes que s’interrelacionen i de factors complexos, i mai
resultat d’anàlisis simplificadores que puguem fer, seria
interessant entretenir-nos una mica en el tema de les dades que
pretenen oferir a la societat, sobretot, i a vegades al món
educatiu mateix el retrat de la situació de fracàs escolar o no,
perquè veuríem el considerable relativisme de les dades.

Recentment ha sortit als mitjans de comunicació, crec que
a tots, unes dades que fan referència o que es deriven d’unes
dades procedents del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports de
l’any 1999; formen part d’un estudi que ha presentat el Sr.
Marchesi en el marc d’una fundació que celebrava unes
jornades sobre fracàs escolar, i en aquestes dades de l’any 99
-jo aniré donant dades de diferents moments i després les

contrapuntaré amb dades pròpies de la conselleria; repetesc,
aquestes dades són les més recents i han tengut un gran ressò
mediàtic, per tant són útil- aquí se’ns diu que la mitjana estatal
de fracàs escolar és un 23,6%, que la mitjana de Balears de l’any
99, per tant seria el curs 98-99, de Balears és un 38,6%, i a la
vegada ens diu que la mitjana de fracàs escolar a l’OCDE està
al voltant d’un 20%. Per tant tenim mitjana OCDE 20%, mitjana
espanyola 23,6 i mitjana de Balears un 38,6. Molt bé, aquesta
seria una primera dada. A la revista Escuela española aquest
mateix mes, i en referència a l’any 2001, diu que la mitjana de
fracàs escolar a Espanya l’any 2001 ha estat de 28,3%, i a la
vegada a altres llocs podem trobar que a l’OCDE la mitjana de
fracàs escolar ha estat un 19,3%. 

Continuem, però ara aquí ja continuam amb dades que són
les que mereixen la confiança de la conselleria, no perquè siguin
més favorables que les que acab d’esmentar, sinó perquè
procedeixen dels nostres propis serveis professionals,
concretament l’informe elaborat pel Departament d’Inspecció.
L’informe sobre avaluació de l’alumnat de les Illes Balears
elaborat pel Departament d’Inspecció ens dóna les següents
dades: A quart d’ESO el curs 99-2000 varen promocionar
exactament un 73,35% d’alumnes; per tant això vol dir que el
fracàs escolar, entre cometes, hauria estat de 26,65%, em pareix
que surt, o 55%. El curs 2000-2001..., em perdonaran si qualque
moment faig pauses, perquè... El curs 2000-2001 les dades de
quart d’ESO -estic parlant de quart d’ESO- i també extretes de
l’informe elaborat pel Departament d’Inspecció, és que han
promocionat un 71,97% d’alumnes; això vol dir que el fracàs
escolar, entre cometes, hauria estat exactament de 28,03%, per
tant molt lluny d’aquella dada absolutament alarmant que
s’oferia a l’estudi en relació al 99 i a partir d’unes dades del
ministeri que a Balears era d’un 38,6%. 

En aquests moments més o menys es diu que la mitjana
estatal, en aquests moments vull dir en relació a aquests cursos
2000-2001, més o menys es diu que la mitjana estatal no és de
23,6, com era l’any 99, sinó que és al voltant d’un 25%. Per tant
és cert que a Balears tendríem unes quotes de fracàs escolar
una mica superiors. Concretament, però... No, perdonau, l’any
2001, aquí tenc una altra dada, segons Eurostat, que és el centre
d’estadística de la Unió Europea i que anualment fa les seves
informacions, em pareix que era aquests dies que també sortia
a la premsa, l’any 2001 la mitjana espanyola de fracàs escolar va
ser de 28,03; la de l’OCDE va ser de 19,3. Si ens hi fixam, no sé
si coincideix absolutament, 71,97, 28,03, sí?, si ho sumam dóna
el cent per cent? En aquest cas Illes Balears i Estat tendrien una
mitjana de fracàs escolar semblant, comparant les dades que
dóna el Departament d’Inspecció a quart d’ESO i les dades que
dóna Eurostat. En aquest cas coincidirien. Però encara en tenim
més, de dades.

Bé, jo en aquest tema malauradament el problema és que
tenc molta d’informació i l’hauré d’encaixar sobre la marxa,
perquè no he tengut temps d’encaixar-la més a fons, però confii
en la paciència dels...

Ara bé, aquí hi ha una altra dada molt interessant que és la
següent: el curs 99-2000 hi va haver 6.357 alumnes de Balears
que varen promocionar a quart d’ESO i 2.310 que no
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promocionaren, un 26,65% exactament. Idò bé, mirem què passa
el curs següent, el curs 2000-2001 a primer de batxillerat: resulta
que el curs 2000-2001 si sumam els alumnes de primer de
batxillerat i primer de cicles formatius de grau mitjà ens dóna
que a les Illes Balears hi havia 8.294 alumnes, que són més
alumnes que la suma dels alumnes que promocionaren i els que
no promocionaren el curs anterior. Això què vol dir?
Evidentment aquí s’acumulen repetidors de primer de batxillerat,
evidentment, possiblement algun alumnes que s’ha despenjat
en el moment d’haver aconseguit el títol de graduat en ESO,
està un temps i torna als centres docents, però en qualsevol
cas, si hi ha a primer de batxillerat del curs 2000-2001 2.038
alumnes més que en el curs de quart d’ESO del curs anterior, és
perquè la pèrdua d’alumnat no és en principi tan espectacular
com podríem sospitar. Aquí també probablement hi ha una altra
cosa, que són alumnes que a través dels programes de garantia
social, que el curs 2000-2001 ja n’hi comença a haver, han estat
recuperats i han estat reintroduïts al sistema i inicien possibles
cursos de batxillerat. Crec que és una dada interessant, aquesta.

En relació al curs 2000-2001 -no sé si ho he dit, ja- 2000-
2001..., sí, ja ho he dit, hi ha un 71,97% d’alumnes de quart
d’ESO que promocionen i un 28,03% que no promocionen. Ara
bé, jo crec que aquestes dades que, repetesc, jo lògicament
sobretot em fio de les dades del Departament d’Inspecció, i que
són dades -jo ho sé- que són dades d’alumnat que ha obtingut
el títol de graduat en educació secundària obligatòria, que jo sé
que es pot aconseguit havent suspès alguna matèria específica
perquè l’avaluació de quart de secundària d’ESO es fa més
globalment, no només es valoren coneixements, també es
valoren habilitats, actituds, etc., etc., però en qualsevol cas les
xifres són les que són. 

Ara bé, una altra aportació que voldria fer és comparar
aquestes dades d’aquests cursos recents amb les dades que es
produïen dins el sistema educatiu de les Illes Balears fa
aproximadament deu anys, quan encara s’estava aplicant
l’anterior Llei general d’educació i que indiquen d’una manera
absolutament contundent una cosa: que s’ha produït un
augment relativament espectacular de l’escolarització dels
ciutadans de les Illes Balears, igual que de la resta de l’Estat.
Els donaré dades. Taxes d’alumnes escolaritzats a les distintes
etapes: curs 90-91 -i evidentment simplificaré perquè ho tenc
desglossat segons siguin concertats, etc., etc.- curs 90-91,
etapa d’educació infantil, hi havia 8.470 alumnes a les nostres
escoles; curs 99/2000 n’hi havia 24.827, d’escolars, això vol dir,
ni més ni manco que 16.350 escolars més, quan tots sabem que
el nombre total d’infants en edat d’educació infantil era
superior al 90-91 a allò que és el 99-2000, que ja s’havia produït
una baixa clara de natalitat. Per tant, si anàssim a percentatges
sobre la població total, encara seria molt més espectacular
l’augment.

El percentatge d’augment total d’alumnes escolaritzats a
educació infantil en 10 anys ha estat, ni més ni manco, que d’un
193% i el percentatge d’augment d’alumnes escolaritzats
d’educació infantil a centres públics ha estat d’un 400%.
Passem a l’etapa següent, l’etapa d’educació obligatòria.
Evidentment el criteri que hem manejat a l’hora de
comptabilitzar els alumnes del curs 90-91 ha estat el de sumar

els alumnes matriculats a l’EGB, els alumnes a primer i segon de
BUP i els alumnes de Formació Professional de primer grau. O
sigui, establint equivalències, lògicament, d’edat. El curs 90-91
a les escoles de les Illes Balears, sumant EGB, BUP, Formació
Professional i reforma, que aleshores ja s’havia començat a
introduir, devia ser el primer curs el 90-91, hi havia 53.286
alumnes. El curs 99-2000 hi havent-se produït també una baixa,
supòs jo de població escolar això ho hauria de comprovar, hi ha
97.428 alumnes, o sigui 44.000 alumnes més. El percentatge de
població escolar de 6 a 15 anys ha augmentat un 82,8%.

I ara passem a l’etapa d’educació post-obligatòria. Amb un
menor nombre d’alumnat potencial el curs 90-91 hi va haver
13.405 alumnes i el curs 99-2000 hi va haver 17.161 alumnes.
Aquí només hi ha hagut un augment d’un 28%, però en xifres
totals representa 17.161 alumnes més i repetesc, amb un
alumnat potencial menor. Per tant, molta més escolarització de
la nostra població jove i per tant, siguem positius i optimistes
i pensem que d’aquesta major escolarització, encara que fins i
tot que sigui amb una no consecució del títol d’Educació
Secundària Obligatòria, evidentment se’n treu molt més profit
que de no l’escolarització en períodes anteriors, només 10 anys.

Però ara vegem el tema d’alumnat de 15 anys, que en
referència a l’any 99, segons les dades de la conselleria, les
qualificacions. O sigui, el que hem fet és comparar l’alumnat de
15 anys del curs, en aquest cas 89-90 amb l’alumnat de 15 anys
del curs 98-99. Evidentment l’alumnat de 15 anys del curs 89-90
cursava segon de BUP o cursava segon de Formació
Professional, ara cursen quart d’ESO, que és el moment en el
qual feim la fotografia per saber el tema del fracàs escolar. Idò
bé alumnat i ara ja anam en percentatges no en xifres absolutes,
perquè lògicament està descompensat a nivell de xifres
absolutes. Segon de BUP, segon de Formació Professional,
curs 89-90 hi va haver un 37% que va superar amb èxit el seu
nivell d’estudis. Repetesc, segon de BUP, segon de Formació
Professional, un 37% que va superar el seu nivell d’estudis amb
èxit, no perdonau, és a l’inrevés, jo ja he anunciat abans que
m’equivocaria algunes vegades, no, no. Un 37% no va
aconseguir l’èxit a segon de BUP o segon de Formació
Professional el curs 89-90, un 37%. En el curs 98-99 hi ha hagut
un 23,6 d’alumnat que no ha aconseguit l’èxit en el quart d’ESO
i en el segon de BUP del 91-92 ja s’havia començat a produir
una baixada, era el 35,5%. 

És a dir, passam del 37% del no èxit en el curs 89-90 al 33,5%
de no èxit en el curs 91-92 i en el 23,6% en el curs 98-99. Tot això
gent de 15 anys, evidentment algú em pot dir, no podem
establir equivalències absolutes entre allò que és el quart
d’ESO i allò que era el segon de BUP o segon de Formació
Professional, no podem establir equivalències absolutes, però
no podem menysprear les possibles línies de comparació
raonables que s’estableixen en els dos moments. Per altra
banda això també ha succeït en el cas de l’ensenyament no
obligatori, hi ha hagut una millora de resultats a l’ensenyament
no obligatori de 10 anys fins a l’actualitat en percentatge
d’alumnat que ha aprovat. Aquí podria donar més xifres, però
no sé si es fa necessari. Per exemple, tercer curs de Secundària
l’equivalència del curs 2000-2001 en el curs 92-93 és un +11,1
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d’èxits, dades d’inspecció, no les m’he fabricades jo, dades
d’inspecció.

D’altra banda, parlem més de dades comparatives de dos
moments molt concrets de l’educació a les Illes Balears, a tot l’
Estat, en un moment en què decau una legislació i en comença
una altra de manera experimental que es va introduint a poc a
poc, durant la primera part de la dècada dels 90. Vegem i aquí
anam més enrera, vegem els percentatges de nombre d’alumnes
que obtingueren el graduat durant els primers cinc anys
després d’haver-se inaugurat la nova llei educativa, perdó, aquí
diu la nova llei educativa, però vol dir la llei educativa de l’any
70. Els cursos 74-75, 75-76, 76-77, 77-78, 78-79 hi ha una caiguda
de percentatge de nombre d’alumnes que han obtingut el
graduat, passa del 68 % al 62%, hi ha una situació de declivi en
la llei anterior. Graduats LOGSE, títols en Educació Secundària
Obligatòria, del curs 96-97 al curs 2000-2001. El curs 96-97 és un
69,90% de percentatge d’èxit, en el curs 2000-2001 és un 71,97%
i més o menys està estabilitzat entorn del 69-71, en un curs que
és una pujada perquè no tots els cursos són absolutament
semblants, que és el curs 99-2000 on hi ha un percentatge de
titulats en Educació Secundària Obligatòria d’un 78,70%, dades
d’inspecció, 78,70% percentatge d’alumnat que aconsegueix el
títol en Educació Secundària Obligatòria.

El tema del batxillerat, no sé si repetiré alguna cosa, si la
repet esc perdonau-me. A continuació s’expliquen els resultats
de segon de batxillerat en els IES els darrers 8 cursos.
Observem com s’han anat incrementant el nombre d’alumnes
promocionats al llarg de la dècada dels anys 90 a segon de
batxillerat. El curs 93-94 va ser un 52,8. El curs 2000-2001 ha
estat un    62,4, o sigui exactament 10 punts més en 10 anys de
percentatge d’alumnat que ha superat amb èxit el segon de
batxillerat. Més dades generals, podríem parlar de les
convocatòries, o de les dades generals de les proves d’accés
a la Universitat, també és un indicador d’èxit o fracàs de la
població escolar d’aquestes Illes. El curs 2001, juny del 2001
exactament, alumnes aprovats un 90,84% pel juny, després pel
setembre se’n recupera també un percentatge important.
Suspesos un 8,04, no presentats un 1,12. Evidentment aquí no
he fet en cap moment comentari, però en un moment determinat
faré un comentari en relació a aquest fet, una cosa que es
constata de cada vegada més és la progressiva masculinització
del fracàs escolar. Per exemple una dada concreta, les dades de
juny de l’any 2001 de selectivitat, vol dir que el nombre
d’aprovats per sexe és un 59,06% són dones i un 40,94% són
homes. Això lògicament constata i posa en evidència el procés
de feminització progressiva i intensíssima que experimenten
totes les universitats. 

Més coses, el juny del 2001, bé aquesta la deixaré perquè fa
referència al COU que és residual i per tant... A sí aquí hi ha una
cosa interessant i és contrastar el nivell d’èxit amb els alumnes
que s’examinen de la selectivitat a través d’haver cursat el COU
o a través del batxillerat. Els alumnes de batxillerat LOGSE han
obtingut millors resultats que els de COU. Xifres concretes, els
aprovats LOGSE són un 90,84, els aprovats Llei General
d’Educació són un 85,57. Ara bé, per saber exactament quina és
la situació de l’educació i ja sé que és un ball de xifres que
mareja a qualsevol, jo el primer, que hi he dedicat moltes hores

i reconec que encara en necessitaria algunes més per acabar-ho
de pair, integrar-ho i cohesionar-ho tot, supòs que ja en
tendrem ocasió, supòs. També anirà bé recórrer per saber quin
és l’est at de l’educació a l’Estat i sobretot a les Illes Balears, en
relació als resultats de les proves objectives d’avaluació que
s’ha fet de l’alumnat en diferents moments històrics, més enllà
de les notes per dir-ho d’alguna manera oficials i formals en què
s’avaluen els estudiants que cursen estudis. Aquí tenc una
sèrie d’informacions que crec que són útils per a l’enriquiment
mutu de tots. Comencem, resultats de proves d’Educació
Primària i d’Educació Secundària, és evident que es disposa de
poca informació, som un sistema educatiu que ara sobretot, a
partir dels anys 90 ha començat a generar mecanismes i
instruments d’avaluació més o menys científica, però en tenim
alguns. Vegem-los, vegem per exemple els resultats de les
proves realitzades l’any 1983, aquestes proves es realitzaren
l’any 1983 i anaven dirigides als alumnes que aleshores
realitzaven el segon curs del cicle inicial d’EGB i allò que faré
serà anar comparant mitjanes de Balears amb mitjanes estatals.
Vegem aquesta avaluació de l’any 1983, llengua castellana a
Balears 8,944; mitjana de l’Estat 10,077. Matemàtiques 23,951;
27,057. Experiències socials i naturals 11,835; 12,482. Els
resultats dels nostres alumnes, dels alumnes de Balears a les
tres àrees, tres àrees molt bàsiques, varen ser més baixos que
els globals a nivell d’Estat. 

Un altre bot en el temps, anam a les proves realitzades a sisè
d’Educació Primària l’any 99. Una prova d’avaluació que
impulsa l’INCE en colAlaboració amb les administracions
educatives autonòmiques i a la qual des de Balears si penja una
prova de llengua catalana per completar l’avaluació estatal. En
aquest moment l’Institut d’Avaluació i Qualitat Educativa de la
conselleria ja ha elaborat l’estudi corresponent sobre aquesta
avaluació que l’INCE ens va entregar les dades “en brut”,
encara que a nivell d’Estat lògicament havien fet el seu
diagnòstic, però nosaltres lògicament ho hem treballat amb un
nivell d’ap rofundiment molt superior. Idò bé què diuen
aquestes proves? Coneixement del medi i social, mitjana a
Balears 59% d’encerts, mitjana estatal un 62%. Llengua
castellana un 64, mitjana estatal un 65. Llengua catalana mitjana
a Balears un 62, en aquest cas no és mitjana Estat, sinó que és
mitjana a Catalunya que podria ser una comunitat autònoma en
una mateixa situació, 72%. Aquí hi ha una diferència de 10
punts, que bàsicament s’explica per una major anticipació de
l’ensenyament de la llengua catalana, per la quantitat major
d’ensenyament en llengua catalana i perquè hi ha un
reforçament social, extern a l’escola superior cap a
l’aprenentatge de la llengua que no hi havia hagut fins
aleshores a Balears. Matemàtiques un 52% d’encerts a Balears,
54% a l’Estat. Llengua anglesa 54% a Balears, 54% a l’Estat. Per
tant, els nostres resultats una mica a la baixa, envolten la
mitjana estatal. Les lleugeres diferències queden de sobres
justificades per les variables del context en què s’han concretat,
després ja parlarem del context en el qual es produeix l’acte
educatiu a les Illes Balears.

Passem a les proves de l’any 2000, que són proves
realitzades a alumnes de quart d’ESO i que també les va
impulsar l’INCE, la Conselleria d’Educació i Cultura de Balears
hi va participar com a administració colAlaboradora amb l’INCE
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i a la vegada hi afegírem també una prova específica, en aquest
cas de llengua i literatura catalana. Vegem quines són les
mitjanes comparatives amb la mitjana estatal. Ciències de la
natura, mitjana de Balears 50,5%, mitjana de l’Estat 54. Ciències
socials, geografia i història 56,6, mitjana de l’Estat 60. Llengua
i literatura catalana 65,1%, no tenim dades de Catalunya perquè
Catalunya no va aportar prova pròpia en aquesta avaluació que
va realitzar l’INCE. Llengua i literatura castellana 62,6% a
Balears, 64 a l’Estat. Matemàtiques, 37,6, mitjana de l’Estat 40%.
Per tant, s’ha de ressaltar els resultats més baixos de
matemàtiques tan a nivell d’Illes com a nivell d’Estat, però tots
els analistes d’aquesta prova diuen que sobretot l’alumnat va
fallar molt en geometria, que era una part de les proves i que si
no hi hagués hagut el dalt a baix que hi va haver a l’apartat de
geometria, probablement les dades de matemàtiques haurien
estat “més acceptables”. Aquí tenim dades comparatives del
sistema de les Illes Balears, no a partir dels resultats estadístics
de notes, sinó de proves objectives d’avaluació comparades
amb l’Estat. Estam per davall la mitjana de l’Estat, però no estam
espectacularment ni dramàticament per davall de la mitjana de
l’Estat i evidentment quan parlem de les possibles causes, jo
crec que hi trobarem plenament l’explicació.

Un altre factor interessant, ja hem dit que el tema del fracàs
escolar anava lligat al rendiment escolar que es traduïa en unes
notes que donaven titulació i accés a estudis post-obligatoris,
o a les dades d’abandonament del sistema escolar. Aquí també
jo crec que és interessant, perquè sobretot s’ha publicat
recentment una sèrie d’informacions, tan en premsa com en un
estudi que ha fet una determinada entitat de crèdit, en els quals
es donava peu a un alarmisme molt notable i que jo crec que
convé que més o menys es matisin com a mínim. Dades
relacionades amb l’abandonament, concretament a l’informe
econòmic i social 2001 de Sa Nostra, en el capítol 22 destinat a
educació, s’explica una taula amb el percentatge de persones
que abandonen els estudis en les diferents etapes del cicle
formatiu i les dades presentades són les següents, aquestes
dades si no record malament procedeixen de l’INE i en aquestes
dades l’INE no indica en relació a aquestes dades, no indica el
curs escolar de referència, cosa que és un error molt greu,
perquè no indica el curs escolar de referència. Bé, en aquest
estudi de Sa Nostra que s’alimenta d’aquestes dades de l’INE
ens diu que en Educació Primària el grau d’abandonament a
Balears és d’un 4,3 i a la resta d’Espanya un 6,1 en Educació
Primària. En Educació Secundària primera etapa és un 44,9 a
Balears i un 29,1 a la resta de l’Estat. Educació Secundària
Obligatòria a Balears és un 18% i a la resta de l’Estat és un
21,8%. I en Educació Superior és un 32,8% i un 43% a la resta
de l’Estat. Voldria comentar aquestes xifres perquè han produït
un impacte i han generat un estat d’opinió que crec que s’ha de
contrastar i s’ha de matisar, crec que duc un retall que en Jaume
Morey m’ha preparat (...).

Bé aquí un parell de coses. Primera cosa, la font d’aquestes
dades concretades en el citat quadre és de l’INE i l’INE no
indica el curs escolar de referència, cosa molt greu. Segona
cosa, és convenient expressar algunes conclusions que s’hi
expliquen sobre el concepte d’abandonament i que és necessari
comentar. Abandonament del sistema educatiu no pot ser
sinònim de: repetició de curs, qui repeteix curs no abandona el

sistema educatiu, no pot ser donar-se de baixa d’un centre
nostre per matricular-se a una altre centre d’una comunitat
autònoma de l’Estat. No pot ser donar-se de baixa a un centre
nostre per anar a viure a un altre país i tampoc no pot ser anar
a treballar als 16 anys una vegada obtingut el graduat en
Educació Secundària. O anar-se’n a treballar als 18 anys, encara
que no s’hagi obtingut el títol de graduat. Així mateix indicam
que el 4,3% d’abandonaments en educació primària, dada que
apareix en el quadre citat, és quasi impossible per una sèrie de
raons, pel control d’absències que es du a terme per part dels
centres de Primària i molts de municipis amb els seus serveis
socials, per l’assumpció en general dels pares i la societat de la
responsabilitat pertinent per part d’entitats locals i fins i tot per
exemple l’ètnia gitana que era un grup molt predisposat a
abandonar molt prematurament el sistema escolar, totes les
anàlisis que s’estan fent indiquen que de cada vegada més hi
ha més membres de l’ètnia gitana que continuen cursant els
nivells escolars que corresponen al nivell obligatori, cada
vegada n’hi ha més. 

El 44,9% d’abandonament dels alumnes d’ESO, segons les
dades que disposam, no s’explica de cap de les maneres i
aportam la informació següent del curs 2000-2001, suposant que
sigui el curs 2000-2001 del qual l’INE treu les dades i si no és
d’aquest curs serà d’un curs anterior, no hi pot haver massa
desviacions. En el curs esmentat, o sigui curs 2000-2001, teníem
9.141 alumnes de 15 anys, és a dir, alumnes que en teoria
tocarien estar matriculats a quart d’ESO, però a la pràctica sols
en teníem matriculats 4.859 d’aquesta quinta, ja que la resta
estava matriculat a tercer d’ESO, concretament 3.473. A segon
d’ESO 804 i 5 alumnes estaven matriculats a primer d’ESO, per
cert aquí em permetré fer el comentari que aquestes dades
demostren l’absoluta falsedat d’aquest principi apriorístic que
l’actual llei LOGSE no permet repeticions de cursos,
evidentment tota la gent que cursa un nivell que no és el que
correspon a la seva edat és perquè ha repetit un o fins i tot, dos
cursos i ho han de pensar, n’hi havia 3.473 que no
corresponien en el seu nivell, no vol dir que en tots els casos
fossin repeticions, pot haver-hi un alumne que per una raó ics,
la que sigui, hagi perdut un determinat curs.

Expressant aquestes dades en percentatges trobam un
53,15% dels alumnes de 15 anys que estan en el curs que les
pertoca, un 37,99% ha repetit un curs d’Educació Primària o
segon d’ESO, un 8,79% ha repetit un curs a Educació Primària
i segon d’ESO i un 0,05% dels alumnes ha repetit 3 vegades,
una a Primària i dues a Secundària, es pot repetir tres vegades
segons la LOGSE, una a Primària, una a Secundària i una altra
a Secundària si està justificat per l’equip pedagògic del centre.
I després pot haver-hi un bloc d’alumnes amb necessitats
educatives especials, que pot ser quantitativament important en
el tema dels resultats i rendiment, etcètera, que és un alumnat
que per mancances psíquiques, sobretot, del tipus que siguin
majors o menors, no té capacitat d’anar seguint el nivell que li
correspon a la seva edat i experimenta uns certs
desenganxaments, a fi de què el seu procés maduratiu que no
es correspon a la seva pròpia edat vagi paralAlel en els alumnes
de menor edat, però que tenen un procés maduratiu equivalent
en el seu. En aquest bloc d’alumnes, en aquest grup d’alumnes
dins una escola d’integració com és la de Balears i de l’Estat en
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aquests moments a partir de la LOGSE, no la podem menysprear
perquè quantitativament és molt significatiu a efectes
estadístics.

Seguim, en aquest curs 2000-2001 teníem matriculats a quart
d’ESO 8.697 alumnes, dels quals acabaren segons dades
d’Inspecció Educativa, 8.467 alumnes. La diferència d’aquestes
dades, 230 alumnes, no es sap la causa de la baixa en el nostre
sistema educatiu. Una cosa que caracteritza el nostre sistema
educatiu és la barbaritat de moviment intern que té, en un
moment determinat donaré les dades exactes, però quasi durant
el curs passat hi va haver 5.000 alumnes que arribaren i quasi
4.000 que se’n varen anar, quan dic arribaren i se’n varen anar
no vol dir que sempre arribessin de fora de les Illes Balears o se
n’anessin fora de les Illes Balears, sinó que arribaren a un
centre i se n’anaren d’un centre. Població immigrada que arriba
troba una feina a Sa Pobla, però resulta que la família tres mesos
després la troba a Inca i es traslladen de Sa Pobla a Inca. Això
passa d’una manera molt generalitzada permanentment, amb
uns impactes molt negatius sobre el propi rendiment escolar
dels alumnes, però això lògicament s’ha d’esmentar. D’aquests
8.467 alumnes obtingueren el graduat en Educació Secundària,
ho he dit abans, un 71,9% del total. Hem de precisar que la
distribució per edat dels 8.697 alumnes que feren quart d’ESO
era la següent: 4.859 alumnes tenien 15 anys, aquests alumnes
serien els que responen a la taxa d’idoneïtat, edat-nivell que els
correspon. 2.642 alumnes tenien 16 anys. 1.120 alumnes tenien
17 anys i 68 alumnes tenien 18 anys. Altres dades del curs 2000-
2001 que és convenient explicar, a primer d’ESO el curs 2000-
2001 hi havia matriculats 1.763 alumnes que havien repetit un
curs a Educació Primària. A segon d’ESO en trobam 3.123 que
han repetit un curs, ja sigui a Primària o Secundària o segon
d’ESO. A tercer d’ESO trobam 3.473 alumnes que han repetit
com a mínim un curs.

Bé totes aquestes coses per què les he posades en
evidència? Primer el guió meu que jo he intentat..., ja sé que no
és fàcil, fer-me ressò de tot una sèrie de dades absolutament
catastrofistes que s’han difós sobretot mediàticament aquests
darrers temps. El tema escolar s’ha convertit en un tema estrella,
malauradament no sempre amb les connotacions que per
ventura jo i el sistema educatiu per a la seva bona salut
desitjaria, s’ha convertit en un tema mediàtic que ven, per tant,
això és així. Ara he volgut en aquestes dades catastrofistes
contraposar-hi les dades d’inspecció de la pròpia Administració
educativa de les Illes Balears, que és una estadística de
resultats i hem vist que es rebaixava molt considerablement el
suposat nombre de percentatge de fracàs existent a les Illes
Balears. Evidentment he dit que la majoria de vegades superior
a l’Estat, però recordin que les dades d’Eurostat del 2001
resulta que el fracàs escolar de l’Estat espanyol és un 28,03 %
que més o menys coincideix absolutament amb el de Balears. 

Després he volgut fer una tercera cosa i quina és? He
volgut cercar motius d’alegria a l’hora d’analitzar el sistema
educatiu, no perquè jo en sigui el conseller i suposadament en
pugui treure profit polític o no, però el sistema educatiu no
necessita fatalistes, el sistema educatiu necessita confiança,
necessita que la societat el legitimi i confiï en ell, no que el
qüestioni d’una manera tan brutal com s’està fent. I aleshores

he fet una cosa molt elemental, primer de tot he quantificat el
nombre de ciutadans escolaritzats en les mateixes franges
d’edat ara i fa 10 anys i he deduït que de l’escolarització, encara
que se’n derivi una situació final de no titulació, se’n treuen
beneficis personals per afrontar la vida. Segon he intentat
comparar resultats, 10 anys enrera i actualitat i hem vist que
hem millorat considerablement, o sigui no només hi ha més gent
que estudia, sinó que hi ha molta més gent que es titula que fa
10 anys. I després he comparat dades d’avaluació de l’Institut
d’Estadística amb aportacions i col Alaboracions de la
Conselleria d’Educació i Cultura relacionades en proves
objectives de determinades coses, les quals hem constatat és
veritat, que a les Illes Balears anam una mica per davall de la
mitjana estatal, en referència al percentatge d’encerts de les 100
preguntes que varen ser formulades en cada una de les matèries
en als alumnes que aleatòriament varen ser triats.

Què vull dir amb això? Que jo tal volta algú interpreti que
convid la societat, els responsables polítics, els docents, que
ens despreocupem d’aquest tema? No, jo pens que la societat,
l’administració, els ciutadans en definitiva, destinen recursos
més que suficients al sistema educatiu en aquest moment
històric com perquè puguem tenir l’obligació tots d’intentar
rendibilitzar millor els recursos que s’hi destinen. Jo crec que el
sistema educatiu en aquests moments no dóna els rendiments
que potencialment se suposa que podria donar tenint en
compte els recursos que s’hi destinen i el nivell econòmic, entre
cometes sociocultural, de la societat, que ja no és la societat
rural, agrària, arcaica de l’Espanya dels anys 50, sinó que ja és
un país modernitzat, europeu i no sé quantes coses més.
Aleshores evidentment jo crec que tots estam obligats a
treballar permanentment per donar més capacitat de rendiment
al sistema educatiu i per tant més capacitat, més quota de
coneixements, de qualitats, d’habilitats als escolars que passen
pel nostre sistema educatiu, i malgrat tot, malgrat aquest fet, jo
crec que dins la societat, entre els docents, jo diria que entre els
administradors de l’educació, existeix un cert sentiment de
fracàs en la mesura que pensam que s’inverteix, s’hi destinen
molts més recursos, esforços, millores d’instalAlacions, noves
tecnologies que no acaben de donar tot el rendiment que
previsiblement s’hauria de donar.

Encara constatam, i per ventura ens pensàvem que això no
era possible que existís, que hi haurà molts de ciutadans en
edat d’escolarització obligatòria que no demostraran la més
mínima apetència d’estudi, ni la més mínima apetència
d’aprofitament de les oportunitats de formació cultural,
professional que tenen al seu abast. Això jo fa 25 anys em
pensava que no succeiria, que algun dia arribaríem a un horitzó
en el qual tots els ciutadans, amb democràcia, amb circulació
lliure de les idees, amb institucions públiques democràtiques
que funcionassin a ple rendiment, en què tots els ciutadans
voldrien aprendre moltes coses, i no, resulta que hi ha un
determinat nombre de ciutadans que no hi ha manera que
estiguin estimulats i motivats per dur a terme, protagonitzar ells
com a subjectes, un procés de formació important. 

I evidentment aquí és on hem d’arribar a les causes, i
evidentment aquí és on jo la primera cosa que faria és veure
quin tipus de causes possibles hi ha en el tema del fracàs
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escolar. Abans ja ho he dit una mica: pot haver-hi causes que
responen a una dimensió purament individual; evidentment hi
ha causes que són de força major, en aquests moments dins el
sistema educatiu hi ha escolaritzats uns quants possibles -en
aquest moment em sap greu no haver duit la dada, no l’he
demanada-, uns quants milers d’alumnes amb necessitats
educatives especials estan escolaritzats en els centres
ordinaris, hi ha alumnes que tenen dificultats d’aprenentatge
evidents pel que sigui, tenen dèficits instrumentals, tenen
dèficit d’escolarització en el moment que s’incorporen al
sistema educatiu de Balears, que són dèficits d’escolarització
que els hipoteca tot l’aprenentatge posterior que puguin
realitzar a les nostres escoles; això sobretot està passant en
aquests moments amb molt d’alumnat procedent de la
immigració, que entra a les nostres escoles amb un dèficit de
formació de base molt gros i que per tant els fa gairebé
impossible enganxar-se al procés ordinari d’aprenentatge que
els proposa la nova escola que els ha escolaritzat.

Després hi ha, evidentment, possibles causes reals en el
sistema educatiu, a l’escola, a la legislació és possible que n’hi
hagi, en el professorat, el grau de formació del professorat, la
capacitat de motivació del professorat, la vocació del
p rofessorat, la capacitat del professorat pel seu propi caràcter
de gestionar un grup d’alumnes que ja no és aquell grup
d’alumnes suposadament passiu que va existir en el passat -jo
fa 25 anys que faig classe i sempre hi ha hagut alumnes que es
remenaven molt dins la classe, però ara sembla que n’hi ha més,
efectivament.

I després hi ha un altre factor importantíssim, que és la
dimensió social, la dimensió de context, i aquí és allà on jo
entraria la dimensió familiar. Mirau, tots els estudis que estan
en circulació demostren un parell de coses superelementals i
que, quan jo em posi a llegir les causes possibles del fracàs
escolar..., aquí per cert en tenc una que pot ser interessant
perquè és una de l’OCDE, que va establir l’any 95 set possibles
causes de baix nivell escolar, ara els dic quines són: L’any 1995
l’OCDE va concretar en set factors les causes del baix nivell
escolar, que estan absolutament relacionades -això ho diu
l’OCDE, no ho diu en Damià Pons- estan absolutament
relacionades amb situacions de desavantatge social: primer,
pobresa; segon, pertinença a una minoria ètnica; tercer, família
d’immigrants; quart, desconeixement de la llengua pròpia del
territori; cinquè, tipus d’escola; sisè, zona geogràfica en què
viuen; setè, falta de suport social, i jo hi afegiria familiar. Això
l’any 1995 l’OCDE va establir aquests set factors decisius de
cara al major o menor rendiment dels escolars. 

Però bé, és que totes les coses que mirem ens diuen que el
factor realment important és el factor del nivell sociocultural de
les famílies. Els donaré dues dades -bé, ara en vegi una, l’altra
no sé si...-; mirin, a l’avaluació de l’educació primària de l’any
2000 que els he dit, de l’ESO, que en aquests moments l’Institut
d’avaluació i qualitat educativa està treballant a fons i que jo
confii que a principis de l’any que ve es publicarà, així com a
finals d’enguany es publicarà el de primària, fixin-se, aquí
valoren diverses coses: segons les dimensions dels centres,
segons els sexe dels alumnes, segons si les jornades dels
centres són continuades o partides..., em pareix que hi ha

qualque cosa més, encara. En tots aquests aspectes hi sol
haver entre 3 i 5 punts de diferència. Passem a parlar, però, del
nivell sociocultural de les famílies: de llengua castellana, quina
diferència hi ha -m’estalviaré comprensió, expressió, donaré la
xifra global de llengua castellana- quina diferència hi ha de
percentatge d’èxit, d’encert a les 100 preguntes que els varen
fer a l’avaluació, entre una família sense estudis -lògicament
posaré els casos extrems- i una família amb estudis
universitaris? Hi ha 13 punts de diferència. En el cas de
matemàtiques hi ha 16 punts de diferència; en el cas de
coneixement del medi hi ha 14 punts de diferència. Però és que
si vostès agafen qualsevol informe europeu, estatal, autonòmic,
per exemple el famós informe Pisa, que ha estat tan famós
aquests darrers mesos abans de l’estiu, veuran com el nivell
cultural, sociocultural de les famílies és absolutament decisiu.

Després hi ha un altre factor importantíssim, i recordin que
l’Estat espanyol, que està per davall les mitjanes europees, és
un estat en el qual el percentatge de famílies que tenen titulació
superior o fins i tot de secundària és molt menor que a la
immensa majoria de països de l’Europa de l’oest; per exemple,
és molt inferior a Alemanya, que recordin que l’informe Pisa de
dues coses de tres estava per davall Espanya, és a dir, a
l’informe Pisa Alemanya de dues coses de tres estava per
davall Espanya, en rendiment escolar, i a Alemanya hi ha tres
per una famílies amb estudis de secundària, és a dir, estudis
postobligatoris, per dir-ho d’alguna manera. Després tot el
nivell sociocultural és el nivell que pesa d’una manera
sistemàtica, i recordin que en el context de l’Estat Balears
precisament és una societat que té un percentatge per davall la
mitjana considerablement de nivell d’estudis postobligatoris
dels seus ciutadans; per tant aquest efecte se suposa que a
Balears s’intensifica en relació a determinades comunitats de
l’Estat que tenen un nivell d’estudis universitaris molt superior,
estudis universitaris, perdonin, no només universitaris,
postobligatoris: Catalunya, Madrid, País Basc, en general el
nord de l’Estat molt més que la mediterrània i el sud.

I després hi ha la segona gran causa, que és la capacitat
d’atracció del jovent que té el mercat de treball, l’existència
d’una situació econòmica que jo no diria que sigui una situació
econòmica només positiva, favorable, sinó que diria que és una
situació econòmica, entre cometes, excessivament excitada,
excessivament descontrolada, no sostenible, perquè en els llocs
on hi ha una situació econòmica molt favorable però que és
sostenible és allà on es donen els millors resultats. On es
donen els millors resultats?, en aquelles societats més o menys
estables, cohesionades, amb una població integrada, amb un
nivell de renda elevat, perquè se suposa que a major nivell de
renda major nivell d’estudis, però a Balears, a València i a
Múrcia concretament això no es dóna; Balears, València i
Múrcia tenen un bon nivell de renda i un baix nivell d’estudis
i de rendiment escolar; per què?, perquè el mercat de treball
xucla el jovent, i el xucla no tan sols fent-lo abandonar l’escola,
sinó desmotivant-lo perquè entengui que estudiar li serà útil
per dur a terme un procés de promoció social i professional en
el futur. 

I aquí és on hi ha una dada interessantíssima sobre la
masculinització del fracàs escolar: ha sortit un llibre recentment
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que es titula El rey desnudo, ara no record els autors ni quina
editorial l’ha publicat, però que és un llibre que ha produït un
cert impacte, en el qual analitzen per primera vegada d’una
manera molt rigorosa el fracàs escolar en relació al gènere. I
quina és la interpretació? La interpretació és la següent, per part
dels que fan aquest llibre, i que d’alguna manera explicaria el
procés de masculinització de l’abandonament prematur del
sistema educatiu que duen a terme els mascles, els homes, i no
duen a terme les dones: que les dones encara continuen
pensant que l’escola, els estudis, els títols, és el seu primer
element que els permetrà una promoció professional i social; els
homes ja no pensen això, la immensa majoria, ja pensen que és
possible prescindir dels estudis i d’unes titulacions formals per
aconseguir una feina amb un bon sou, etc., etc., i tot això
traslladat a les Balears ja us podeu imaginar. Una estadística de
resultats per comunitats autònomes de taxa d’activitat: Balears,
60,21% d’activitat, 60,21%; això què vol dir?, que hi ha una gran
quantitat de gent que ha estat convidada pel sistema econòmic,
pel món del treball a incorporar-se a l’estudi, i és la taxa més
elevada després de Girona i Tarragona, però en canvi és més
elevada, per exemple, que a Catalunya, és més elevada,
recordau, que a Navarra..., per exemple, fixau-vos en Navarra,
com que és una economia pròspera però tranquilAla, com que és
una economia sostenible, té una taxa d’act ivitat que és un
54,59%, 6 punts manco que Balears. Això què vol dir?, que els
navarresos, com que no són cridats d’una manera excitada pel
mercat de treball perquè s’hi incorporin, que els ofereix un
guany, un sou, etc., continuen fent els estudis. País Basc, un
altre cas d’èxit escolar, els resultats del País Basc són
magnífics: un 54,34%. Cantàbria, La Rioja, que són comunitats
autònomes també relativament... -ara no les trob. Bé, per tant,
jo crec que aquestes són les dues principals causes del
possible abandonament o la desmotivació que origina el fracàs
escolar a les escoles de les Illes Balears.

Evidentment en podem enumerar una llista llarguíssima més.
Jo aquí la duc fet, la llista llarguíssima. És evident que per
exemple el factor familiar és determinant, per exemple aquesta
mobilitat interna familiar que es produeix a les Illes Balears,
casos de famílies peninsulars que tenen una doble residència
en realitat, que viuen vuit mesos a Mallorca i quatre a la seva
terra d’origen i no tenen cap inconvenient ni un a mitjans
novembre o a final de novembre anar-se’n tots plegats i tornar
a mitjans gener o a finals de gener. Això lògicament té impactes
sobre el sistema educatiu de Balears, i abunden aquests casos
i s’intenta combatre’ls, però com que les famílies no valoren
suficientment el procés formatiu dels seus fills a les escoles,
perquè aspiren al fet que els seus fills siguin cambrers o dones
de neteja com són ells en els hotels mallorquins cada estiu... 

Una altra cosa: no podem ignorar els efectes que un model
de societat de serveis produeix sobre l’educació. Recentment
en el municipi de Calvià s’ha fet un estudi prou extens i s’ha
detectat l’existència, però molt nombrosa, del que ja s’ha
anomenat nins clau, nins que duen la clau penjada al coll tot el
dia, s’aixequen els matins, veuen 10 minuts son pare o sa mare,
se’n van cap a l’institut o cap al centre de primària, quan tornen
el migdia o cap allà a les quatre son pare i sa mare ja són a fer
feina i els veuen cap allà a les onze del vespre si és que encara
hi són; tot el dia van... Això no és un fenomen anecdòtic

quantitativament, existeix a les Illes Balears i existeix sobretot
allà on hi ha més zonificació turística.

I sobretot el que tampoc no podem ignorar és l’impacte que
tota la població escolar procedent de la immigració, que en els
casos de Sud-Amèrica, sobretot Equador, Colòmbia, no
succeeix tant amb Argentina, o en els casos de població nord-
africana o casos de població sub-sahariana arriben a les nostres
escoles amb una quantitat absoluta de dèficits escolars i amb
unes dificultats d’integració molt difícils. 

A més a més no podem ignorar que a les nostres escoles hi
ha alumnat de necessitats educatives especials, com per tot
arreu de l’Estat, per altra banda. 

I després no podem oblidar que jo crec que es pot establir
perfectament una equivalència entre societats cohesionades,
integrades, més o menys d’una economia, per dir-ho d’alguna
manera, de creixement tranquil, i societats fragmentades,
heterogènies, amb una gran quantitat de població poc
integrada, amb fragments d’aquesta societat que d’alguna
manera es troben en situacions d’autoexclusió social, i aquí hi
ha una dada molt interessant, a Mallorca mateix: són iguals els
resultats, per exemple a Mallorca, en els estudis que hem fet?
Quines són les escoles que tenen més bons resultats?
Bàsicament són les escoles que s’ubiquen dins la societat
mallorquina que presenta uns majors índexs de cohesió,
d’integració, escoles relativament petites, escoles a les quals hi
ha una certa continuïtat, per dir-ho d’alguna manera, entre
l’escola, la família i l’entorn; aquestes escoles són les que tenen
millors resultats, i evidentment no és una casualitat, són
escoles que podríem dir que s’assemblen a les escoles de La
Rioja, de Cantàbria, societats que van evolucionant, però que
evolucionen no esperonejades, sinó que evolucionen a partir
d’un ritme més o manco pausat, equilibrat, sostenible, etc., etc.,
i evidentment aquest tipus de societat és la que dóna un tipus
determinat d’escola.

Ara bé, posats a cercar motius possibles, ja dic que jo tenc
llistes llarguíssimes aquí però jo no crec que sigui necessari
tampoc allargar-me molt més. En podem esmentar molts més, de
factors que contribueixen a un major o a un menor èxit de
l’escolar que és a un centre docent. Per exemple el tema de la
despesa pública en educació no universitària... -No, si us n’hem
d’anar més prest jo puc accelerar un poc. Per exemple, despesa
pública en educació no universitària. L’any 98 les Illes Balears
tenien una mitjana de despesa per alumne de 297.367 pessetes;
la mitjana de les comunitats autònomes era de 386.527 pessetes,
i en el País Basc era de 548.508 pessetes. Això té alguna
repercussió o no? L’any 97 érem la més baixa de l’Estat. L’any
2000 continuam estan per davall, encara que s’ha anat
incrementant un mica, l’any 2000 estam a 386.000 pessetes, o
sigui, en dos anys s’augmenta en quasi 100.000 pessetes per
alumne però encara estam per davall. I després recordau -i ahir
sortia una informació a un diari- que l’Estat espanyol està per
davall en despesa per alumne de la mitjana europea. La majoria
de comunitats autònomes en aquests moments tenen més de
400.000 pessetes per alumne, més de 400.000 pessetes; a
Balears no hi arribam, encara que ens hi estam acostant,
386.000.
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Després hi haurà un altre factor, per exemple les ratios, el
nombre d’alumnes per aula. Això és relatiu, perquè no és el
mateix que hi hagi més o manco alumnes segons el nombre de
professors disponibles per manejar aquests alumnes, però
continuam tenint les ratios més elevades de l’Estat, encara que
es fa un gran esforç en construcció de centres per minimitzar
aquesta ratio elevada, però lògicament com que hi ha un
creixement de la població any rere any continuam empatant;
hem aconseguit que les ràtios no se’ns disparassin, les
mantenim més o manco com fa cinc anys amb petites
oscilAlacions, però evidentment no les hem pogut baixar com les
pot baixar Astúries; recordau que a l’Estat, a Espanya, els anys
noranta s’han perdut quasi 800.000 alumnes i s’han augmentat
500.000 professors; a Balears no s’han perdut alumnes a partir
del 95-96, s’han augmentat. A Astúries, al conseller d’Astúries
li varen dir que no ho tornàs a repetir, deia l’altre dia que
posaria dos professors per a cada aula de secundària; clar, és
que n’hi sobren, n’ha baixat devers 50.000, d’alumnes en quatre
o cinc anys, Astúries. 

Ara bé, evidentment les meves xifres, com totes les que
circulen, són -supòs- interpretables, cadascú en farà l’ús que
vulgui i el profit que en vulgui. Jo intent usar-les en sentit
positiu, no perquè ara em correspongui a mi vendre èxits, sinó
perquè crec que és el que li convé al sistema educatiu. És
evident que la situació escolar a les Illes Balears és molt
complexa i és evident que la immensa majoria de vegades, amb
poques excepcions, el fracàs escolar no és res més que un
fracàs social previ, familiar, entorn, sociocultural de les famílies,
etc., etc. Ara bé, allò important, què és? Tenim la situació que
tenim i la situació dels darrers cursos ha estat la que ha estat.
Evidentment una situació de fracàs escolar mai no és un fet que
es produeix de manera puntual i espontània, és el resultat de tot
un procés de formació escolar: els que fracassen ara és perquè
han arrossegat dèficits que es manifesten en el darrer moment
en la no consecució de la titulació en educació secundària
obligatòria. 

Ara, que és allò important? Allò important és el següent:
aquesta administració, aquest govern, aquesta conselleria, han
fet durant aquests tres anys llargs de gestió, han adoptat
durant aquests tres anys llargs de gestió mesures i a més a més
en un bon nombre, i a més a més amb un grau major o menor
d’encert, adequades per millorar el rendiment a les Illes
Balears?, per reduir el nivell d’abandonament?, per reduir el
nivell de fracàs escolar? Jo francament he de dir que sí, jo pens
que sí, i crec que qualsevol persona que objectivament analitzi
la situació haurà d’arribar a la conclusió que és que sí. 

Per exemple, durant aquests quatre cursos que ha gestionat
l’actual govern s’ha produït un increment espectacular de
professors dels centres públics i concertats per a la millora de
la qualitat educativa; en aquest moment calculam que a les Illes
Balears s’han introduït uns 1.200 professors més, i algú dirà:
1.200 professors per a què? Fonamentalment per a coses molt
elementals: per reforçar els professors de les unitats del segon
cicle d’educació infantil, recordin, un més 1 a tots els cicles
d’educació infantil de les Illes Balears a centres públics i
concertats. Evidentment valoram com a molt important la
formació a l’educació infantil i hi ha un professor més. Després

professors sobretot per reforçar els instruments, els
mecanismes d’atenció a la diversitat. L’escola de les Illes
Balears s’ha tornat extraordinàriament complexa i diversa, el
curs passat sabeu quants d’immigrants, quants d’alumnes
immigrants hi havia a les nostres aules? Arribaven als 9.500, i
a més a més una immigració d’una extraordinària heterogeneïtat,
no és la immigració exclusivament sud-americana de Madrid,
posem per cas, que gairebé només és sud-americana.

Per tant, mesures adoptades moltes, i jo crec que
encertades. Evidentment em permetré fer-ne l’inventari. He dit
més professorat, sobretot per atendre amb més eficàcia la base
de la formació dels nostres escolars a l’etapa d’educació infantil
i per atendre amb eficàcia l’atenció a la diversitat, i això té
fórmules molt diverses: introducció de les tecnologies de la
informació i la comunicació en els centres, el programa
Xarxipèlag, capdavanter a nivell d’Estat en introducció de
noves tecnologies en els centres escolars. Formació del
professorat, més formació del professorat que mai,
imprescindible, la formació del professorat: un pla quadriennal,
ajuts individualitzats, formació a distància, que té un èxit
increïble, organització de jornades molt participatives.
Reforçament real de l’autonomia dels centres: nosaltres no
creim en receptes màgiques, ni d’una llei ni d’un decret, que
puguin elaborar el conseller o la consellera, creim que les
respostes als problemes sobretot sortiran de la reflexió i de la
implicació dels propis centres, i aquí és on, a partir de donar
autonomia als centres, és on s’elaboren els famosos projectes
d’intervenció educativa que es comencen a aplicar el curs 2000-
2001 de manera exp erimental, i que es generalitzen el curs 2001-
2002 i que ens permeten anar guanyant alumnes que estaven a
punt de caure dins l’abandonament o dins el fracàs i incorporar-
los a les aules ordinàries. El primer curs a Eivissa ja vàrem
aconseguir un 25% d’alumnat que es va reenganxar a la seva
classe ordinària.

Increment de recursos humans als centres per a atenció a
l’alumnat amb necessitats educatives especials, per a tallers de
llengua, per a acollides lingüístiques, per reforçar els equips
d’orientació... El currículum integrat de llengües, que no l’entén
ningú, ni l’administració estatal ni determinats sectors aquí, i
que és un currículum que té la volunt at de potenciar i reforçar
l’eficàcia d’ensenyament de les dues llengües oficials que hi ha
en aquestes Illes Balears. L’inici d’una experiència per a
l’ensenyament d’idiomes, que avui hem inaugurat una aula
multimèdia a l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma, que ha de ser
la que estirarà el procés, una aula dotada amb noves
tecnologies que és la més avançada de tot l’Estat, la qual pot
fer una immersió des de veure 300 satèlAlits de televisió d’arreu
del món per la teva pantalla de l’ordinador, fins a veure
pelAlícules multimèdia per a aprenentatge d’idiomes; la voluntat
és que això ara arribi a Menorca, que arribi a Eivissa i que es
vagi connectant poc a poc als centres de secundària.
Evidentment costa molts de doblers tot això.

L’atenció a l’alumnat immigrant, que ja ho he dit.
L’autonomia dels centres com a factor de qualitat educativa, per
exemple un decret que dóna als centres possibilitat de gestió
econòmica autònoma. L’Institut d’Avaluació i Qualitat del
sistema educatiu de les Illes Balears, que ja comença a donar els
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seus fruits -alguns dels fruits jo els he estat utilitzant avui en
aquesta compareixença- i que pròximament treurà la primera
publicació de quart d’ESO, i a principis de l’any que ve
secundària. La figura dels mediadors culturals... 

La lluita contra l’absentisme, importantíssima, la lluita contra
l’absentisme, mirau, gràcies no només a la Conselleria
d’Educació, la implicació de la Conselleria d’Educació i de les
entitats locals; per exemple a Palma s’estan començant a
aconseguir resultats interessants. Ha augmentat l’absentisme
total, ho he de reconèixer, del 3,2 s’ha passat al 4,3; això són
alumnes absolutament despenjats, que és molt difícil i que
també hem fabricat unes aules externes per intentar recuperar-
los, però l’absentisme ocasional, dos o tres dies, absentisme
moderat, tres a cinc dies i absentisme crònic han baixat de 16,2
a 8,9, de 10,7 a 4,8 i de 6,9 a 2,8; comencen a ser eficaços els
plans de lluita contra l’absentisme amb implicació del serveis
socials municipals sobretot. Però aquí he de dir una cosa, i és
que afrontar aquestes noves situacions escolars, que són el
reflex de noves situacions socials, tots n’hem d’aprendre;
ningú no té la fórmula prefabricada que automàticament s’aplica
i ja funciona, tots n’hem d’aprendre i per tant tots n’anam
aprenent.

Una bona manera d’afavorir la qualitat i el rendiment: la
millora retributiva dels docents; per què no? En aquests
moments aquí hi ha una estadística publicada a una revista
educativa, els docents de les Illes Balears, després de les
comunitats autònomes que tenen concert econòmic i alguna
més, ja són de les que estan ben retribuïts els professors. Això
és un element de motivació, d’implicació en el procés educatiu.
I evidentment duc llistes molt més llargues que permetrien
esmentar les múltiples coses que impulsam. Ara, una que volem
impulsar, que jo crec que és molt important i que hi està
treballant l’Institut d’Avaluació i Qualitat Educativa, és la
preparació de proves sobre competències bàsiques a realitzar
a final de cada cicle d’educació primària i a zero pels propis
centres escolars. És a dir, els centres tendran unes proves per
aplicar als seus alumnes que els permetran, cada dos cursos,
avaluar els seus alumnes sobre competències bàsiques, amb
totes les possibilitats d’introducció de reformes i millores.

Acab, perquè ja veig que comença a haver-hi molt de
moviment sísmic. És evident que l’educació a les Illes Balears
és una educació d’una gran complexitat; complexitat que no és
res més que un reflex de la complexitat de la societat de les Illes
Balears. És una societat, és una educació molt mediatitzada pel
model social i econòmic que existeix a les nostres illes, una
societat de serveis, una societat d’oci intensiu. És evident que
l’educació a les nostres illes i, com a conseqüència d’aquests
factors, i malgrat que s’han fet i que s’estan fent, no donen els
resultats, el rendiment que desitjaríem ni que seria raonable que
esperàssim que donàs en base a la inversió de recursos que
s’hi fa; però, siguem positius i constructius a l’hora de tractar
el tema educatiu, és massa important com perquè el ens tirem
uns amb els altres pel cap.

I sobretot, jo crec, que una anàlisi correcta de l’educació a
les Illes Balears permet tenir-hi esperança i confiança; entenent
sempre que aquesta esperança i confiança només es veurà

confirmada en base a la millora de tots aquests mecanismes i
mesures que jo he dit, però també amb una major implicació
familiar, amb una millor implicació dels docents i amb una
valoració social de la formació. L’altre dia hi havia un empresari
que lamentava, en un acte públic en el qual va participar, un
empresari molt important, que hi hagués tanta gent que
abandonava els estudis precipitadament a les Illes Balears. Però
clar, la pregunta a fer-li seria: i vostè, com a empresari, exigeix
titulacions a les persones que contracte? Perquè si ell contracta
cambrers o si contracta organitzadors, conserges, i no els
exigeix la més mínima titulació, sinó que un procés
d’aprenentatge que han començat de ciuró i al cap d’un parell
d’anys de feina mal pagada i contractes precaris, resulta que
ascendeixen i no els ha exigit titulació mai, lògicament el que fa
és estar convidant els nostres adolescents a què no cursin
estudis formals que conclouen amb una titulació formal.

Per tant, reduir el fracàs escolar és possible en la mesura
que reduïm el fracàs social; fracàs social que sobretot es
manifesta en els dèficits que es deriven del nostre model
econòmic i social, de les deficiències de formació de les famílies
de la societat i d’una societat excessivament mancada de
cohesió social i d’integració social, cultural, lingüística,
etcètera. Això evidentment no serà una feina de quatre, sinó
que durarà molt més que quatre anys i vuit i dotze, perquè
l’impacte que ha rebut la societat de les Illes Balears aquests
darrers temps és tan fort, és tan rotund que, lògicament, no hi
ha cap societat que ho pugui reconduir en un sentit
absolutament positiu, si no és amb temps i amb encert amb les
decisions polítiques que s’adoptin. Jo crec que nosaltres, des
de la conselleria, aquests quatre anys, hem adoptat mesures
que són útils per aconseguir aquest objectius; insistirem, en
millorarem la seva gestió i la seva aplicació i crec que en podem
tenir confiança dels resultats que d’aquí a uns anys es podrà
veure.

Gràcies, això és el mal de la comissió ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. M’han de dir, senyors portaveus, si
volen que suspenguem la sessió o passen a continuació a fer
les seves observacions i preguntes. Per tant, té la paraula el
grup autor de la solAlicitud de compareixença, que és el Grup
Parlamentari Popular. En primer lloc, el Sr. Jaén Palacios, té la
paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, después de casi dos
horas del conseller, que casi ha perdido la voz y esa afonía,
normal por otra parte, porque sucede cuando uno habla o está
un poco acatarrado durante mucho tiempo; yo, en fin, le tengo
que felicitar, por una parte. Pero por otra, ni reconvenirle
porque, hombre, nos podría haber ahorrado mucho tiempo pues
dando la dirección del INCE, ince.es, dando la direcció de
OECD, que aunque uno se equivoque, OCDE se la corrige el
mismo servidor y se la pone, y por tanto todos esos datos
pues, en fin, haber hecho mucho mayor resumido, porque
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obvian a la referencia tan expresa y detalladas que usted acaba
de dar.

Bien, podemos convenir que en muchas cosas estaremos de
acuerdo, en el concepto de fracaso escolar, su dificultad de
acotar el concepto, etcétera. Podemos convenir también que no
hay una sola causa, que hay concausas que interactúan, que
son muchas variables, etcétera. Pero yo no quisiera haber
entendido de su intervención que los valores que se echan a
fuera, hacia la familia o hacia la sociedad no implican que la
escuela no tenga una responsabilidad, porque eso nos llevaría
al año 66, al informe Coleman, cuando su única conclusión
prácticamente del informe es que la escuela no importa, esa es
la conclusión del informe Coleman; porque, decía, que una vez
controladas las variables familiares, pues no se notaban
diferencias significativas en el resultado del estudio,
significativas a un nivel de confianza estadística importante que
no recuerdo si era el 5%, el 4%, el 3 o un 1%, no lo recuerdo,
pero significativas estadísticamente. Como es natural, ese
informe de Coleman, pues fue replicado por muchas
universidades y apareció un movimiento que a lo largo de los
años y hasta el año 95 ha estado publicando estudios con otro
nombre, porque se habla de escuelas eficaces; que yo a veces
comprendo que las perífrasis verbales sirven para decir lo
mismo y no levantar según qué cosas, pero la prensa y la
ciudadanía y el lenguaje popular habla de fracaso escolar y no
habla de escuelas eficaces o de calidad en las escuelas,
etcétera.

Y a raíz de estos informes, lo cierto es que hay una serie de
factores que identifican la eficacia escolar, o, si se quiere, en
sentido contrario, que su ausencia o su presencia no
significada contribuyen a que los resultados escolares no sean
buenos o sean deficientes. Uno de ellos es el liderazgo
educativo fuerte; otro de ellos son las otras expectativas de los
alumnos respecto a sus resultados académicos; otro, como es
natural, es dominio de las destrezas básicas, me refiero a las
técnicas instrumentales: lectura, escritura y cálculo. Otro, el
clima seguro y disciplinado. Y otro, evaluaciones frecuentes del
progreso del alumno. No es por nada, pero la Ley de calidad de
la educación, el proyecto de ley, que tanto se dice que no se
basa en nada, de estudios ni de nada, pues tiene su especial
hincapié en todas esas cuestiones que se contemplan y que se
van a reformar. Pero no es motivo de debate y me voy a referir
más a la ley de calidad a la que usted ha hecho alguna alusión,
de pasada, para hacer una crítica, que yo creo que no es el
momento, como digo, para referirme a esto.

El fracaso escolar existe, es decir, es una realidad que
acompaña al sistema, y en el caso nuestro es que es
preocupante, como después voy a decir. Hay evidencias de que
eso es así; nosotros estamos en el furgón de cola, Baleares, en
el furgón de cola o, si se quiere, en el ranking, descartando
Ceuta y Melilla, en el ranking de ese fracaso escolar. En una
referencia al Sr. Marchesi, y que suele publicar sus estudios en
el Hogar del Jubilado de Madrid, no del empleado, no lo
busquen por otro sitio porque suele publicar allá, y se puede
acceder por Internet también a ver algunos resúmenes de las
obras; hay una encuesta del Sr. Marchesi, Secretario de Estado
de Educación, padre de la LOGSE, que se basa en una encuesta

a los profesores, y donde dice cuáles son las evidencias del
fracaso escolar: el desánimo de los profesores, la tasa de
fracaso por encima de la media, las evaluaciones del INCE, (...)
Y las causas, que cita a los profesores, que no quiere decir,
evidentemente, porque esto no es un estudio científico, sino
que es una encuesta para que la gente manifieste su opinión,
habla de la desmotivación de los alumnos, de la implantación
de la LOGSE y del diseño de la LOGSE.

Pero bueno, vamos un poco a tasas de fracaso escolar que
usted se ha referido. Y es verdad que en España, en el año 97,
la tasa de fracaso escolar era de un 30%, esto es Eurostar, esta
estadística, la elaboración es propia, pero vamos, los datos son
de Eurostar; y estábamos a la altura de Italia, del Reino Unido,
de Luxemburgo y de Portugal, que han bajado después esta
tasa de fracaso, como también la nuestra a otros niveles, pero
que estamos en una posición, pues una posición mala, el
número undécimo de los países por la cola.

Usted se ha referido también al estudio del INCE del año 99;
yo también he elaborado unas gráficas propias para otros fines,
p ero bueno, que vienen bien al caso para referirme aquí. Mire
usted, y es que en todas las materias estamos por debajo de la
media. Esa es la realidad, yo tengo aquí el de matemáticas, por
ejemplo, donde Baleares puntúa 261.19, la puntuación más alta,
Castilla y León 275. Eso es una variable que recorre 245 a 75, en
fin, habría que hacer aquí algunas notas, algunos datos de
dispersión y tal, pero que estamos muy por debajo de la media,
y esto es el de matemáticas; pero pasa igual en lectura, en
comprensión lectora, en otras cosas. Es cierto también, y usted
lo ha dicho, las diferencias de rendimiento en cuanto al sexo.
También lo estudia el INCE y lo dice, en los informes que tiene
colgados en Internet, allá lo explicita.

Usted aquí, claro, ha lanzado, en fin, pues un montón de
datos, yo creo que deslavazados, algunos sin ver nada con
otros, ahora después le explicaré porqué, y veremos que no se
pueden comparar las cosas como usted las compara. Yo
comparto también, como digo, algunas cosas, porque se puede
fracasar en la escuela y no fracasar en la vida, no
necesariamente ha de ser así; y se puede no fracasar en la
escuela y ser un delincuente, incluso en la misma escuela y
sacar rendimiento educativo suficiente y buenas notas; pero
cuando hablamos de fracaso escolar alguna cosa tenemos que
acotar para referirnos a eso. Hay, como digo, indicadores
fiables de eficacia escolar, los hay, porque son indicadores de
estudios científicos hechos, que están contrastados y que
existen y que se vienen aplicando. Usted me empieza por unos
datos de inspección, que yo empecé a tomar nota, pero, en fin,
no tiene mayor importancia para lo que estamos hablando aquí.
No nos debemos referir ni comparar datos de promoción, no
nos podemos referir a eso, y comparar con resultados del INCE
que son pruebas estandarizadas. Es decir, son tests objetivos
y válidos, validez científica, que miden lo que dicen medir y que
por tanto no se puede comparar un resultado de promoción de
unos alumnos con un resultado obtenido en una puntuación de
un test, no se puede comparar eso, porque son cosas
completamente distintas, no se pueden comparar si
promocionan el 75% de alumnos con la puntuación que se
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deriva de los resultados de una pruebas del INCE. Tampoco
con las de Eurostar, tampoco.

Habla usted, entre algunas otras cosas, me permitirá
también que las notas mías queden un poco así desvalazadas
porque he seguido su intervención en ese orden, y no he
tenido tiempo de agrupar las cosas para referirme a ellas de
manera global, habla usted de aumento de la matrícula en
Baleares. No es cierto, no es cierto, ya se lo dije en el Pleno del
Parlamento; citando el factor ese extraño que se introduce en la
educación infantil, que no era gratuita en la etapa que usted
empieza a comparar, usted tuvo los mismos alumnos que tuvo
el Sr. Crespí, mil arriba mil abajo, más o menos, prácticamente
los mismos alumnos. Quiere decir con esto que no hay que
ponerse las manos en la cabeza con el incremento de los
alumnos, porque no es verdad que sus alumnos, no me hable
de tasas que la tasa es otra cuestión, hablamos de números
absolutos, no me hable que allí hay muchos más alumnos que
a principios de los años noventa, porque no es así. Y en cuanto
a la tasa de natalidad, es cierto también que aquí estamos en
una forma un poco, no en la media, es verdad que el
Observatorio europeo de Demografía Europea dice que España
es el cuarto país del mundo donde menos niños nacen, es
verdad; pero en Baleares es cierto que estamos en 1.24, 25,
aproximadamente, y que ese incremento respecto a la media,
que son dos décimas o una décima, es por efecto de la
inmigración. Pero eso no son factores que colisionen a un
sistema que no puede absorber el factor de la inmigración,
como usted parece que hacía incluso una típica velada, si lo
entendí mal mis disculpas.

Habló de las pruebas de ESO en la universidad, hombre, yo
creo que tampoco se puede comparar el nivel de exigencia que
había en el preuniversitario con el COU ni el del COU con los
posteriores, porque eso habría que ver las pruebas y en fin
habría que hacer, para hacer esas afirmaciones, yo no me atrevo
a hacerlas, salvo que haga una hipótesis nula y empiece a
comprobar estadísticamente las cosas y llegue a una
conclusión, y compruebe la hipótesis nula. Pero no se pueden
hacer afirmaciones de esa naturaleza, porque claro, el discurso
de usted, hoy ha intentado ser un poco científico para
ilustrarnos a todos, pero ha tenido gravísimos errores, como
digo, de concepto, de intentar comparar las cosas porque no se
puede hacer.

El informe de Sa Nostra, siete paginitas en dos artículos,
uno más de opinión, a mi juicio, el segundo, no sé de quién; y
otro, bueno, una serie de cuestiones, pero bueno tampoco tiene
mayor importancia, podrían salir cosas más de profundidad.
Hay informes que yo, iba a pedir al final de mi intervención que
haga usted un informe sobre la situación que tiene aquí; que
haga un informe sobre la situación del fracaso escolar, o llámele
como quiera, del sistema educativo en las Islas Baleares, haga
un informe, presente una comunicación en el Parlamento y
estudiémoslo, porque es una cosa que nos preocupa a todos.
Y es en lo que todos podemos colaborar en que ese afán que
usted demuestra y que nosotros venimos demostrando, pueda
servir para mejorar la situación, pero no darnos por resignados,
porque esta situación no es para resignarse, sino para plantarle
cara y mejorar.

Es verdad que hay ciudadanos sin interés, pero sin interés
por muchas cosas, no solamente por la educación, cada uno es
libre de hacer lo que le parezca, y seguramente alguna
responsabilidad habrá si no sabemos transmitir a la ciudadanía
la importancia que tiene la educación como factor de movilidad
social y como factor de aprovechar oportunidades, etcétera. Es
verdad que hay alumnos que están fuera de la escuela y hay
otros, cuyos padres son muy inteligentes en según qué sitios
y no les escolarizan -en Estados Unidos hay un movimiento de
no escolarizar a los chicos, los que pueden no los escolarizan
y los enseñan en su casa, que es la mejor manera donde el
chico puede aprender si los padres quieren enseñarle y están
capacitados para ello. Este es un movimiento también muy
antiguo, que nace en Méjico, en Cuernavaca, en el CIDOC,
después de que Ivan Illich escribiese el libro de La Escuela
Muerta.

Bien, usted habla de una serie de problemas y de males,
habla de la atracción que ejerce el trabajo en los chicos. Bueno,
es verdad, pero ¿por qué no buscamos maneras para que esa
atracción no se ejerza tanto? ¿Acaso no es posible implantar un
poco el part time, es decir que los chicos también puedan
acceder, no es posible eso? Yo creo que es una vía, es una vía
posible de estudiar a ver de qué manera, ya que en esta vida o
al menos en los próximos cincuenta años la perspectiva de
educarse durante toda la vida y durante todo el tiempo,
educarse toda la vida, seguramente porque entre la juventud
habrá, pero también puede haber a los cuarenta años o a los
cincuenta, porque la educación va a durar tanto como la vida
misma, no porque lo dijera la UNESCO en el año setenta, sino
porque los últimos informes de la Comisión Europea del
Consejo y de todo el mundo va por una línea educativa en ese
sentido: que haya oportunidades educativas, que tenga la
gente oportunidades a lo largo de toda la vida. Y que si deciden
trabajar ahora, pues que a lo mejor pueda haber alguna línea de
esta ayuda de educación a tiempo parcial y que después, (...)
Universidad. Es extraño en España los pocos universitarios que
trabajan, es extrañísimo, porcentajes muy bajos, vaya usted a
otros países, ya no le digo Estados Unidos, y verá que es
normal que las personas se casen cuando tienen 22, 23, 24
años, estén estudiando y estén trabajando, y que acaben la
carrera pues un poco después. Yo creo que en esto va a haber
cambios, que van a configurar, que están configurando una
nueva sociedad en este siglo XXI y que veremos cosas nuevas.

Yo no creo, por tanto, del mal que yo he tomado
textualmente, el mal de la sociedad de servicios, yo no creo que
la sociedad de servicios tenga males que no puedan aquejarse
a otro tipo de sociedad, tendrán algunas características propias,
pero de verlas como males me parece mucho. Ese es un
problema al que usted alude de estos niños, por desgracia, que
sus padres no tienen la posibilidad de conciliar la vida laboral
y la vida familiar, por desgracia, estos chicos salen de su casa
a las ocho de la mañana y regresan cuando regresan y los
padres hacen lo mismo, y ni se ven, a lo mejor algún día no se
ven, si se acuestan otros antes que ellos, es decir, si no
coinciden en el espacio temporal de la cena que suele ser el
momento más apropiado. Por tanto, si es un mal, es un
problema que habría también que intentar, no solamente con la
ley, que ya está en marcha, la Ley de conciliación de la vida
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laboral y familiar, sino con otras medidas que hagan posible, en
el trabajo, que no es cuestión ahora de discutir, en el tipo de
trabajo, flexibilidad de horarios, que los padres puedan cuidar
de sus hijos y que no impida que el tener hijos no se pueda
trabajar ni al revés que el trabajar no se pueda uno olvidar de
los hijos. Yo creo que esto también es una línea importante.

El impacto de la inmigración. Bueno, pues también ha hecho
usted algunas referencias a ese impacto, sí, es importante; en
términos porcentuales, si no recuerdo mal, somos la segunda
después de Madrid, y estamos en una tasa de un 40 por mil, al
menos la última tasa que yo recuerde haber visto de hace unos
meses era esa. En términos absolutos estamos muy lejos, en
términos porcentuales de lo que pasa en Europa, también
estamos muy lejos; en términos porcentuales de población
inmigrante en España y en Baleares es lo que pasa en Alemania
y lo que pasa en Francia, por ejemplo. Por tanto, ese es un
problema que tenemos ahora y que es un problema que va a
continuar en el futuro; al menos mientras la economía de las
Islas Baleares vaya creciendo y haya oportunidades para que
la gente pueda vivir mejor, porque no se puede evitar que nadie
intente vivir mejor; ese derecho para él mismo y para su familia,
a la búsqueda un poco de ese Dorado que antaño buscaban los
conquistadores españoles.

Acabo con una referencia, tenía muchas cosas más, pero
creo que el tiempo, por circunstancias también ajenas a nuestra
voluntad, acaba y hemos de hacer otras cosas; en fin, paso por
alto referencias a gasto educativo y a todo más, porque sería
entrar en un debate un poco ajena al tema. Pero sí una cosa
muy sencilla, respecto al gasto educativo: entre el año 92 y 96
el gasto educativo, el incremento de gasto por alumno se
incrementó un 9,8. Entre el año 96 y 2001, el mismo período de
tiempo, se incremento un 33,6; elaboración propia, datos
oficiales. Me refiero a gasto educativo, gasto público total,
familias y gasto público total.

Creo, por último, que el último informe de la OCDE, el que se
presentó anteayer en Londres, y ayer algún medio se hacía eco,
usted no sólo ha de creer lo que dice El País, ha de leer
también el informe, porque claro, El País opina, no, le digo yo
donde salió; pero ha de leer el informe, porque claro los
periódicos opinan, ¿no?, en opinión de quien escribe, opina.
Hay una cosa muy sencilla, España tiene una posición en la
OCDE determinada, usted también hace referencia a eso en el
tema de Baleares; tenemos una posición económica, social, de
renta, que eso no se corresponde con nuestro nivel educativo,
que debiéramos estar en otra posición, al menos intentar hacer
coincidir esos dos escalones o esas dos posiciones. Pero yo
estoy seguro, con los datos de la OCDE, ya le digo, calientes
todavía, pues es que España de 27 países, son 28 contando
España, pero la posición que ocupa España, en comprensión
lectora el número decimoctavo; en encontrar información el
número decimonoveno; interpretar textos, igual; reflexionar
sobre el texto, el decimotercero; cultura matemática, el
vigesimoprimero. Hay un problema en temas de ciencias en
España, ya se han puesto (...) de los PINS, con la (...) de los
PINS y los profesores y asociaciones de físicos y matemáticos
en España que están haciendo una especial atención de que no
hay, en fin, una cultura matemático-científica que los chicos no

se van por ahí. Y en cultura científica, también el
decimoprimero. Las puntuaciones están por debajo de esto y a
España no le corresponde esa posición, porque está, como es
natural, entre los siete u ocho primeros países en otras
cuestiones.

En Baleares pasa un tanto parecido, pasa lo mismo, pues
pagamos el esfuerzo para que haya una mayor armonía, una
mayor coincidencia en lo que significa en niveles de desarrollo
de las Islas Baleares y la posición que tiene en el tema de los
resultados educativos, llámese como se llame. Yo, por eso, le
emplazaba a que usted presente una comunicación aquí en
Parlamento sobre la cuestión, que la estudiaremos con detalle.
Y comparto que esto no es un tema ni de un año ni de dos, ni
de un mandato ni de dos, esto es un tema, esto es un reto, es
una preocupación que debe ser constante, porque es un
problema cotidiano. Mientras más se bajen las ratios de fracaso
o, si usted me permite, por ponerlo en positivo, mientras
nuestras escuelas sean más eficaces, sean mucho más eficaces
y los resultados sean mejores, no me refiero sólo a resultados
académicos, a los que siempre habitualmente es mucho más
fácil evaluar que no a otras cuestiones, de adquisición de
valores, comportamientos y actitudes, pero, en fin, es lo más
fácil, como digo, de evaluar. Pues entonces hagamos que esos
resultados mejoren, y yo creo que eso se hace de muchas
maneras: una de ellas, sabiendo cómo estamos, es lo primero.
La actividad evaluadora es lo primero que hay que hacer, a ver
¿cómo estamos?, y cómo estamos en relación a los demás, en
relación al resto de las comunidades europeas, en relación al
resto de comunidades españolas, en relación, en fin, a estas
comunidades más cercanas a nosotros, ¿cómo nos
encontramos?

No todo es poner recursos económicos, no todo, hay
experiencias también que con más recursos económicos no se
consiguen mejores resultados. Y hay una evidencia clara: que
cada vez hay menos alumnos, eso es una realidad cotidiana,
con excepciones, como es natural, que es el caso de Baleares,
que se mantiene más o menos con los datos de los años
noventa; que cada vez hay más profesores; que cada vez hay
más recursos, y que los resultados, los output del sistema no
son, es decir, bueno, estamos, aquel que diría, estamos
invirtiendo mucho pero no veo los resultados o no se ven los
resultados que uno quisiera ver. Esta es una cuestión que
requiere, como digo, una reflexión en profundidad, que
requiere, en primer lugar, la evaluación del propio sistema
educativo y que requiere proponer medidas para que los
problemas que se detecten puedan ser corregidos; porque es
un tema que es cierto que se habla muy poco y cuando se
habla se habla mal, se habla mal en muchos sentidos, se habla
mal, que se habla con desconocimiento, con rigor al que usted
hacía referencia en la prensa porque acoge a veces las cosas
desde la superficialidad, como es natural, porque es un tema
muy complicado, pero lo cierto también es que es un tema de
preocupación que todos debemos poner un grano de arena en
este asunto y hacer una política en este aspecto, unas medidas
que se puedan corregir las dificultades que en el momento
presente existen.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Conseller, pot ja contestar, després de
la intervenció que hi ha hagut ara, o contestar al final, el que
vostè vulgui. Al final, per tant... 

(Intervenció inaudible)

Sí, Sr. Pons, digui.

EL SR. PONS I PONS:

Per expressar, primer de tot, el descontent per la forma de
presidir aquesta comissió, on ha estat massa lax en controlar el
temps de la intervenció del grup que havia sol Alicitat la
intervenció de l’Hble. Conseller i ara sent l’amenaça que se n’ha
d’anar perquè surt un avió i nosaltres quedam aquí penjats. Per
tant, una altra vegada m’agradaria que fos més estricte, hi ha un
reglament que diu quants de minuts s’ha d’intervenir, i les
consciències laxes van en perjudici moltes vegades d’altra gent
que forma part també d’aquesta comissió i d’aquest parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Conseller, s’estima més contestar ara
o vol contestar al final? És una qüestió sobre la qual vostè té la
potestat. Per tant no... 

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

Seré molt breu. El Sr. Jaén diu que el que es tracta no són les
dades del Departament d’Inspecció sinó les proves de l’INCE.
Jo li voldria recordar que les que generen la titulació en
educació secundària obligatòria són les proves d’Inspecció, la
constatació dels resultats que apareixen, i en canvi l’INCE
simplement valorava coneixements conceptuals, quan
l’educació secundària obligatòria és alguna cosa més que
coneixements conceptuals.

Després em diu que no és vera que hagi augmentat la
població escolar. La població escolar de règim general comença
a baixar dels anys noranta, té uns moments de baixada cap al
95-96, comença a pujar i el 98-99, 2000-2001 augmenta, i
efectivament en tres cursos ha augmentat com a mínim 2.000
alumnes, encara que hi ha tantes vacilAlacions..., no, no, han
augmentat 2.000 alumnes com a mínim.

Després em diu que no ha canviat massa d’una època a
l’altra. Jo crec que vostè si parla amb docents sap que les aules
de secundària, especialment, s’han tornat extraordinàriament
complexes; el comportament dels alumnes tenen un altra forma
de conviure i de viure, i l’heterogeneïtat i la complexitat
lingüística, social, de procedència aportada per la immigració és
evidentment un factor de molt d’impacte.

I ja per acabar de resignació res de res. Totes les mesures
que ha adoptat aquesta administració i aquest govern no són
p ròpies d’una administració i d’un govern resignats, sinó d’una
administració i d’un govern que aposten molt fort per millorar

l’educació en termes de qualitat, en termes d’equitat i en termes
de considerar l’educació un sector absolutament cabdal per
crear una societat de qualitat, millor, més cohesionada, etc., etc.
Per tant no sé on ha vist la resignació, perquè cada mesura
concreta que hem adoptat precisament és la prova d’una
persona i d’una administració no resignades. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Hi ha contrarèplica per part del Grup
Popular? No? Per tant, grups que vulguin la paraula? No n’hi
ha cap? Idò, Sr. Pons, té la paraula.

Li pregaria que encengués el micròfon i així el podran
enregistrar.

Gràcies.

EL SR. PONS I PONS:

A part de la consideració anterior, estic molt content
d’haver sentit aquest debat ilAlustratiu de la situació, o almenys
de les causes d’una cosa que es produeix que no sabem molt bé
què és. Quan es diu fracàs escolar encara no sabem si és de la
quantitat de coneixements, de la quantitat de formació, o de la
falta d’integració d’aquests escolars quan s’han d’integrar dins
la societat. Seria convenient definir què és el fracàs escolar i la
manera de mesurar-lo, que no és només de quantitat de
coneixements.

Però de totes maneres la reflexió que volia fer és quina és la
postura que ha de tenir un govern sobre una situació, encara
que sigui de quantitat de coneixements, o d’abandonament
escolar, o que no tota la gent que va a classe a les diferents
escoles surt amb la titulació que justifica davant la comunitat
l’escola a què ha anat. I podem continuar i fer totes les
precisions que vulguem sobre quins són els problemes, però
començam amb un, ja, i hauríem de tenir l’habilitat de dir quins
són els que tenen possibilitat de ser canviats per una acció
política, perquè n’hi ha molts d’ells que no hi ha cap polític ni
cap govern que sigui capaç de transformar-los. Per exemple, la
postura que té la societat davant la valoració de l’educació i del
paper dels ensenyants dins la societat. No és el Govern, encara
que faci festes, o doni medalles, o doni premis i digui que la
formació és molt bona, no és per açò que es canvia la percepció
que té la societat de la importància i influència que pugui tenir
la quantitat de coneixements o la formació que tenguin els seus
ciutadans.

Segona, o el primer, que no l’havia dit, i és: comencem a
discutir una escola que comença per fer un horari continuat a
criatures de sis anys, i açò és un element que sabem
perfectament que el nivell de resistència de les persones és
limitat, fer vuit hores de feina per a un adult ha estat una guerra
que ha durat més d’un segle fins que s’ha aconseguit, però no
tenim cap inconvenient en tenir criatures de sis anys que fan
sis hores i set hores seguides dins una escola; moltes vegades
està motivat potser perquè son pare i sa mare fan feina, però hi
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ha moltes vegades que no hi ha aquesta justificació, i potser
s’hauria de pensar que ja hi ha molts de colAlegis que ho fan, el
tema del dinar a l’escola i fer altres activitats més lúdiques dins
l’escola augmentant el..., i per açò hi ha d’haver una
participació que el conseller estic molt content que s’hi hagi
referit, que és la implicació sobretot de les administracions
municipals. L’administració municipal, en tant hi ha un horari
que a les tres, tres i mitja de l’horabaixa estigui ple
d’adolescents fins a 16 anys enmig del carrer ha fet que certs
ajuntaments facin una oferta de tipus cultural, de tipus formatiu,
artística, etc., o esportiva, per omplir aquest tram, però
òbviament fa falta discutir a veure si l’horari que tenim aplicat
als instituts i a les escoles és el convenient per tenir una
formació suficient.

Aquest del professorat està molt clar, que ens podem posar
d’acord del professor ideal de la Segona República que era
client de l’escola lliure d’ensenyament i donava aquelles
classes magistrals, quan només anava un 40% de la població a
escola, no el cent per cent. Quan hi va el cent per cent davalla
la qualitat, normalment, de l’ensenyament, però una escola
integradora on des del que no té res al que té molt, des del que
parla un idioma al que en parla un altre, puguin quedar integrat
perquè serà integrat i formarà d’aquesta societat, té molta
importància l’escola com a element d’integració. Probablement
en el futur haurem de pensar que feim una escola que se sembla
massa a l’escola que vam tenir nosaltres quan érem unes
criatures, el món ha canviat moltíssim i ens adonam que els
sistemes que s’estan utilitzant no han canviat a tenor dels
temps ni de noves situacions que s’estan produint, però no
podem culpabilitzar d’açò les administracions, si són capaces
de reaccionar i dins les seves possibilitats modifiquen en certa
manera aquesta relació que hi ha entre administració,
professorat, societat i els alumnes.

Jo crec que nosaltres (...) que el govern de progrés, el
govern d’aquests anys ha fet una labor ingent, que n’hi ha
molta per fer però seria estúpid demanar solucions immediates
perquè en educació precisament les proves són tan difícils que
es veuen els resultats al cap de 30 anys d’aplicar-les. Nosaltres
creim que el camí emprès és el just, de participació, de donar
possibilitats de participar als sectors que hi tenen influència a
dins, i encoratjam que sigui per aquest camí, malgrat les
crítiques fàcils que condueixen a una escola elitista, òbviament,
dels bons i els dolents, que no és la quantitat de coneixement,
sinó que és l’estructura mental que fa capaç l’individu per
afrontar les sorpreses que li dóna la societat el que ha de
procurar fer una escola amb aquests alAlots.

Perdó per la tensió provocada, però vostès sabran a què
respon.

Gràcies de totes maneres, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Conseller, vol contestar? Té la paraula.

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

Sí, dins aquesta possible llista de possibles causa el tema
dels horaris ara és una cosa que s’està plantejant a determinats
llocs. El que passa és que a les estadístiques de resultats de
l’INCE i tot això no sembla que sigui una variable
excessivament determinant, encara que...

I després vostè ha introduït una cosa que jo crec que és
molt important. Estam parlant de fracàs escolar o no fracàs
escolar en relació al que diríem que és l’etapa de formació
obligatòria postobligatòria no universitària, però una cosa
afortunadament positiva és que a la societat de les Illes Balears
hi ha molts de ciutadans sortits ja de l’escola formal que
després, sobretot durant la dècada dels vint anys, es
reintrodueixen als circuits de formació i, o bé estudien idiomes,
o fan formació d’altres tipus, i també hauríem de considerar que
això és un paquet que s’ha d’afegir al bagatge de formació real
que tenen. Per tant jo crec que la visió possible és una visió
molt mediatitzada per una realitat social de tradició cultura, etc.,
etc., però crec que potencialment hi ha moltes possibilitats que
es vagi incrementant el grau de formació de la nostra societat,
tant escolar com no escolar, perquè l’oferta s’incrementa i la
resposta de la societat jo crec que de cada vegada és més
positiva. 

Per tant, siguem optimistes i siguem capaços de treure de
cada vegada més rendiment als recursos que s’aporten a
l’escola en benefici de cada ciutadà escolaritzat. Jo crec que
això sempre essent capaços de combinar el principi de la
igualtat, el principi de l’equitat amb el principi de la qualitat, que
jo crec que són dos principis perfectament compaginables i que
divorciar-los crec que, en una societat amb tantes tendències
a la descohesió social com és la nostra, seria nefast.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President, Sr. Conseller, perdoni. No hi ha més
intervencions?

Per tant, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, donam
les gràcies al Sr. Conseller, als directors que l’han acompanyat,
Sr. March i Sr. Morey, i aixecam la sessió. Gràcies.
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