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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions?

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Francisca Lladó.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Aina Crespí substitueix Maria Torres.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix Simó Gornés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, pareix que no hi ha més substitucions.

Compareixença RGE núm. 2303/08, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera
d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre el Pla de la
tercera llengua.

Passam doncs a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
consistent en la compareixença RGE núm. 2303/08 presentada
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se solAlicita
la compareixença de la consellera d’Educació i Cultura per tal
de presentar el Pla de la tercera llengua.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Educació i Cultura, Sra.
Bàrbara Galmés i ve acompanyada de la Sra. Maria Gener i
Llopis, Directora General d’Administració, Ordenació i
Inspecció Educativa; la Sra. Carmen Moreno, coordinadora de
programes internacionals; Sr. Ricardo Sánchez, assessor tècnic
docent; Sr. Francesc Ramis i Oliver, assessor tècnic de gabinet;
Sra. Andra Torrens Arroyo, de comunicació i la Sra. Francisca
Jiménez Blaya, cap de premsa.

Per tant, té la paraula l’Hble. Consellera d’Educació i
Cultura per tal de presentar el pla objecte de la compareixença.
Sra. Consellera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bones
tardes a tothom. Comparesc una vegada més davant aquesta
comissió per donar compte d’un projecte que ha dissenyat la
Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives per reforçar l’ensenyament de les llengües
estrangeres dins el sistema educatiu de les nostres illes i
fomentar la dimensió internacional de la nostra educació. Per
això m’acompanyen la directora general i el responsables de
programes internacionals. 

Bé, he volgut venir avui aquí amb la intenció d’informar de
les accions immediates que preveu aquest programa per al
pròxim curs i que es veuran ampliades i consolidades en el
context del marc normatiu que concretarà més endavant
l’actuació del Govern en matèria lingüística. L’objectiu d’aquest

pla és millorar les competències lingüístiques de l’alumnat en
una tercera llengua a partir d’un model d’implantació
progressiva i equitatiu que permetrà accedir-hi a tots els
estudiants en igualtat de condicions. 

Aquest model compleix amb un seguit de requisits previs,
requisits que hem considerat des del principi imprescindibles i
en els quals no estàvem disposats a renunciar. En primer lloc
aquest Pla de tercera llengua respecta els continguts del Decret
de mínims i no redueix les hores de docència en català, al
mateix temps que garanteix un nivell adequat de competències
en les dues llengües oficials, sense renunciar a la proposta de la
LOE d’avançar de manera progressiva en el grau de
competència en una llengua estrangera. En segon lloc, aquest
programa no entra en conflicte amb els principis fonamentals
d’igualtat d’oportunitats i d’equitat per evitar donar oficialitat
a dues xarxes de centres en funció de les possibilitat que tenguin
d’oferir aquest pla. I per últim, l’entrada d’una tercera llengua
no es farà efectiva passant per alt les necessitats reals del nostre
sistema educatiu en referència al compliment dels objectius
lingüístics. No podem obviar en aquest sentit la conveniència de
consolidar la preparació dels nostres alumnes en les llengües
oficials de la nostra comunitat.

Per dur endavant la primera fase d’aquest pla, la Conselleria
d’Educació i Cultura ha previst destinar més de 2 milions
d’euros al llarg dels pròxims dos anys. El programa parteix de
la consideració pedagògica que la competència en una llengua
estrangera s’adquireix quan aquesta esdevé en instrument per
adquirir altres coneixements, la llengua estrangera com a
vehicle per aprendre una altra matèria i està vinculada a usos
comunicatius reals i això juntament amb el canvi de
metodologia del seu aprenentatge com a matèria en si.

Aquest pla es fonamenta en 6 eixos estratègics. En primer
lloc, l’ampliació de xarxes de centres amb seccions europees.
En segon lloc, la introducció de canvis en la metodologia de
l’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera. En tercer
lloc, la implementació d’una llengua estrangera al nou
currículum de l’ensenyament infantil. En quart lloc, l’activació
d’un pla per a la formació del professorat. Cinquè, el foment de
la dimensió internacional de l’àmbit educatiu. I per últim, amb
la creació d’un programa d’activitats d’oci en anglès a l’estiu
per a l’alumnat d’etapes obligatòries i altres mesures a l’entorn.

Cada un d’aquests punts té vinculades tot un seguit
d’accions concretes que afavoreixen el seu desenvolupament i
que pas a detallar a continuació. El primer eix estratègic és
l’ampliació progressiva als centres del programa d’accions
europees, es donarà als nivells educatius de primària i de
secundària. L’objectiu d’aquesta mesura és propiciar un
augment d’exposició de l’alumnat a un idioma estranger,
preferentment l’anglès, mitjançant l’ensenyament de matèries
no lingüístiques en la tercera llengua escollida. Bé, aquest és un
programa conegut, tots sabem que forma part del nostre sistema
educatiu des de principis d’aquesta dècada, coincideix amb el
segle. I també sabem que s’han avaluat molt positivament els
seus resultats.
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Aquest aspecte de les accions europees en el cas de primària
a l’anterior decret, anomenat de trilingüisme, es produïa una
superposició entre ambdós sistemes en el cas de primària. Ara
la nostra proposta preveu una implantació de les seccions
europees, de manera general a primària. És a dir, la implantació
es fa a cada un dels grups de cada nivell i de manera global i
progressiva i no per a grups aïllats o concrets com es feia fins
ara. Es tracta, com he dit abans, de garantir el compliment dels
principis d’equitat i igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat.

Així mateix, una segona condició és que s’exigeix que hi
hagi per part del centre un compromís de continuïtat i per
suposat es respecta el marc normatiu del Decret de mínims en
tot allò que fa referència al percentatge d’hores d’ensenyament
en llengua catalana, així com de les àrees que s’han d’impartir
en castellà, segons el projecte lingüístic de cada un dels centres.
Per fer-ho efectiu, la conselleria va publicar el passat 8 d’abril
una convocatòria per augmentar el pròxim curs fins a un màxim
de 60 noves seccions europees als centres educatius sostinguts
amb fons públics. A aquestes noves seccions s’hi han d’afegir
les que ja estaven autoritzades i els centres trilingües que s’han
de reconvertir a aquesta modalitat. Aquest plantejament es
traduirà en el proper curs 2008-2009, allà on funcionaran 124
seccions europees, distribuïdes en un total de 101 centres
educatius. La previsió és que aquesta mesura beneficiï el pròxim
curs escolar a 9.600 alumnes de les Illes Balears i la previsió és
que en 4 anys podrem comptar amb 210 centres, més del 50%
dels centres educatius, amb seccions europees implantades i la
mesura ja afectarà a 27.400 escolars. 

De manera paralAlela a aquest increment de centres adscrits,
el pla anirà en consonància amb la incorporació d’auxiliars de
conversa que donaran suport al professorat del centre que
imparteixi la matèria en llengua estrangera. A tal efecte, la
conselleria està pendent de signar un conveni de colAlaboració
amb el Ministeri d’Educació, que permetrà disposar el curs que
ve, per un cost de 330.000 euros, de 55 auxiliars de conversa,
que són recents llicenciats dels Estats Units i que donaran
aquest suport, com es fa a altres comunitats. Aquests auxiliars,
juntament amb la dotació de personal que fa anualment el
ministeri, garanteix la disposició de recursos suficients per
donar a tots els centres de secció europea d’un auxiliar de
conversa compartit. L’objectiu evidentment és augmentar
anualment el nombre d’auxiliars de conversa, de tal manera que
d’aquí a 4 anys puguem comptar amb 150. Una mesura que
tendrà un cost estimat de 960.000 euros. Aquest és el primer
eix.

El segon eix és el que fa referència als canvis de
plantejament metodològic d’ensenyament i d’aprenentatge. Tots
sabem que els resultats dels nostres alumnes respecte una
llengua estrangera no són els desitjables respecte la resta
d’Europa i es constata la necessitat de canvi de pressupost
pedagògics i organitzatius per tal d’assolir l’objectiu de millorar
la competència comunicativa del nostre alumnat en llengua
estrangera i per poder fer front als reptes actuals de la nostra
societat plurilingüe i pluricultural i trobar solucions realistes per
dur-les a terme. El Pla de tercera llengua preveu un canvi de
concepció, en el qual l’ús real de la llengua estrangera es
converteix en instrument per adquirir altres coneixements.

Per altra banda, l’ensenyament de la llengua estrangera en
si preveu un canvi d’orientació, que du implícit un canvi
metodològic. Si fins ara el mètode tradicional donava més
importància a la comprensió lectoral de textos formals i literaris,
ara es pretén lligar l’aprenentatge a les necessitats socials i
laborals. Si es posava especial èmfasi en la correcció gramatical,
en la utilització de la llengua escrita i vinculada a la cultura del
país allà on es parla, ara es fa l’aprenentatge de la llengua oral,
la comprensió lectora i desvinculada de la cultura del país
d’origen, vinculada a la nostra realitat. Si abans es considerava
la llengua en si com a objecte d’aprenentatge, allò que en la
terminologia de (...) era el sistema. Ara l’objecte de
l’aprenentatge és l’ús de la llengua, és a dir, la parla. Si el
material didàctic se centrava en l’ús exclusiu del llibre de text,
cintes d’àudio i de vídeo, ara l’accent es posa en l’ús de
sistemes més oberts per a la recerca i la utilització compartida
de la informació a través de les noves tecnologies.

En tercer lloc el tercer eix és la implementació de la llengua
estrangera a l’ensenyament infantil i així està inclosa en el nou
Decret de 0-6 anys. D’acord amb aquesta normativa, la tercera
llengua es fa efectiva en el segon cicle d’educació infantil. En
aquest tram educatiu les actuacions giren entorn a
l’apropament..., a l’ús oral d’una llengua estrangera a través de
situacions de caràcter comunicatiu, vinculades a les rutines, als
hàbits, a les situacions que seran normalment en el context de
l’aula.

El quart punt, el quart eix és cabdal per a la conselleria i és
el relatiu a la formació del professorat. Sobre aquest eix es
sustenta l’èxit de qualsevol pla d’avançar en la millora de la
competència en una llengua estrangera del nostre alumnat. No
hem d’enganar ni intentar enganar a ningú, insistesc, l’èxit
d’aquest pla està vinculat al nivell de preparació que hagi assolit
el professorat assignat a la matèria de llengua estrangera i també
al del professorat que imparteix en llengua estrangera una altra
matèria no lingüística. No només això, hem de poder garantir
que disposarem del nombre suficient de professorat per dur
endavant el projecte. Aquest és el principal problema, tenir el
nombre suficient de professorat per dur-ho endavant. Per això,
els actuals responsables de la conselleria assumim el grau
d’implicació necessari per garantir a mitjà termini la major
solidesa possible a un sistema educatiu culturalment bilingüe,
que aspira a ampliar la capacitat lingüística dels escolars, amb
la incorporació del tercer idioma. 

Però sense tenir en compte la preparació docent suposa
reduir les possibilitats reals d’estendre i de generalitzar un pla
educatiu d’inclusió d’una llengua estrangera. I ho és per una
senzilla raó, perquè el nombre de centres amb capacitat per
assumir aquesta competència és molt limitada. Per corregir
aquesta situació de partida insuficient el Pla que s’ha elaborat
incideix en la necessitat d’impulsar tot un seguit de mesures
amb l’objectiu de millorar els coneixements del professorat en
llengua estrangera, principalment d’anglès. Es tracta de
reorganitzar accions formatives que ja s’estaven duent a terme
i altres noves, amb el fi d’unificar criteris metodològics i
lingüístics, d’acord amb el model que s’ha plantejat. D’aquesta
manera el Pla de tercera llengua preveu tres tipus d’activitats en
formació del professorat, unes per al professorat especialista
d’infantil, primària i secundària, pel qual la conselleria dissenya
un seguit de cursos d’immersió lingüística i metodològica que
tendran lloc a l’estranger. 



164 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 13 / 17 d'abril del 2008 

 

Després hi ha un altre pla de formació per a professorat en
matèries no lingüístiques de seccions europees. S’ofereixen
cursos de llengua anglesa i de metodologia, amb el sistema
AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i de Llengua
Estrangera), amb finalitat de facilitar la seva capacitació i
titulació. El principal objectiu és incrementar la capacitat
lingüística d’aquests docents i dotar-los d’eines metodològiques,
afavorir després la consolidació d’aquestes dues branques amb
una estada a l’estranger. Després per a la resta de professorat
s’organitzaran cursos de comunicació oral en llengua anglesa,
amb un sistema de xarxa de centres. Aquesta formació directa
es farà en colAlaboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes. La
conselleria és conscient que la implicació del personal docent és
fonamental per al bon desenvolupament d’aquest pla, de tal
manera que era necessari reconèixer la participació de tot el
professorat en considerar aquesta participació com un mèrit
professional.

El conjunt de totes les accions formatives previstes
beneficiaran en els pròxims tres cursos escolars a més o manco
1.000 professors i suposarà una inversió d’1.387.200 euros. Per
tant, la implantació progressiva d’aquest pla permetrà que en 4
anys el 50% dels centres sostinguts amb fons públics puguin
estar en disposició de tenir professorat format per impartir les
matèries incloses en el programa de les diferents etapes
educatives, al mateix temps que evidentment podran millorar el
domini de la llengua anglesa del seu alumnat.

A més a més, no podem deixar de costat que perquè aquest
tipus d’iniciatives lingüístiques tenguin futur, han de comptar
amb la colAlaboració del sistema universitari. A tal efecte, la
Conselleria d’Educació, a través de la Direcció General
d’Universitat ha adquirit un compromís ferm amb la Universitat
de les Illes Balears per fomentar les competències lingüístiques
en anglès de l’alumnat universitari, que afectarà a estudis
específics de docència, com a aquells estudis susceptibles de
dedicar-s’hi. Està previsió està pendent que es tanqui de manera
definitiva amb el disseny..., s’està fent en aquest moment, del
nou Pla d’estudis universitaris per a la incorporació al sistema
europeu.

En cinquè lloc, el Pla de tercera llengua vol promoure la
participació dels centres amb un seguit de programes d’abast
internacional de l’àmbit educatiu que estan encaminats a la
millora de la qualitat de l’ensenyament. Es tracta d’aprofitar les
activats de cooperació transnacional i que a més d’afavorir el
desenvolupament professional, incidiran positivament en el
coneixement intercultural i en l’aprenentatge de llengües.
Aquesta acció es desenvolupa a través de dos programes, el
programa d’aprenentatge permanent de la Unió Europea, que
també és conegut, que impulsa la participació dels centres als
(...) i que promou visites d’estudis a través de projectes
bilaterals o multilaterals que fomenten allò que se’n diu
agermanaments escolars virtuals gràcies al Programa Etwining.
En total l’any que ve estaran en marxa 47 projectes de dimensió
internacional i s’oferiran 60 ajudes de formació continua en
aquest context. Tot això suposarà una inversió global de
428.572 euros.

El segon programa és el que fa referència als
agermanaments escolars i té com a objectiu el seguiment als
centres d’un itinerari internacional en tres fases, fonamentades
en el desenvolupament d’un projecte educatiu conjunt. La
segona, la implementació del projecte amb intercanvi
d’alumnat. I per últim la tercera etapa inclou l’avaluació del
programa amb les visites de membres dels equips directius. En
aquest moment es dóna continuïtat als convenis de colAlaboració
existents amb Escòcia, Anglaterra i Dinamarca. Es preveu que
l’any que ve participaran en aquests agermanaments 37 centres,
25 de primària i 12 de secundària. També es preveu l’ampliació
a altres destins, com és el cas de Malta. A més a més, es
trencarà el costum que siguin sempre els mateixos centres, per
obrir aquestes possibilitats a altres. El pressupost que es
destinarà a aquesta iniciativa el pròxim curs és de 122.000
euros, dels quals se’n beneficiaran 400 alumnes. La intenció de
la conselleria és que en els pròxims 3 cursos escolars hi
participin un total de 1.350 alumnes. Aquest increment tendrà
un cost global estimat de 405.000 euros per a aquest període. 

I el darrer eix del Pla de tercera llengua és el que fa
referència a les activitats dirigides especialment als alumnes.
Per primera vegada s’han organitzat colònies d’estiu. En aquest
cas la Conselleria d’Educació i Cultura ofereix enguany 240
beques, 60 d’aquestes són completes per assistir a les colònies
d’estiu en llengua anglesa per a alumnes de tercer cicle de
primària i de primer i segon d’ESO. Per a aquesta iniciativa es
destinarà un total de 95.000 euros. Amb aquesta acció es pretén
potenciar la participació de l’alumnat de les Illes Balears en
activitats de caràcter lúdic, que fomenten la seva competència
lingüística en un entorn que afavoreix l’adquisició d’habilitats
de conversa. A partir del curs que ve, aquesta oferta de colònies
d’estiu s’ampliarà amb estades en règim d’internat, dirigides a
alumnes de tercer i quart d’ESO a les tres illes, amb una estada
de quinze dies a l’estranger per a l’alumnat de batxillerat. Això
vol dir que les previsions per al pròxims quatre estius, que es
corresponen a tres cursos escolars, és arribar a oferir 1.260
places perquè alumnes de primària fins a batxillerat, puguin
gaudir de les diferents versions de colònies d’estiu per un cost
global de 549.500 euros.

En resum, es tracta d’un pla obert a tothom, que aspira a fer-
se extensiu a tots els centres i a tot l’alumnat de les Illes Balears
i que se sustenta en la premissa fonamental d’oferir al
professorat una formació adequada per garantir la seva
sostenibilitat a partir de plantejaments pedagògics i canvis
metodològics més actuals.

A continuació estic a disposició dels membres de la
comissió per respondre a les preguntes que considerin
oportunes. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar les seves preguntes o
observacions. Demanaria als portaveus si volen la suspensió o
podem continuar?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Demanam deu minuts de suspensió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, deu minuts de suspensió per tal que
puguin preparar les intervencions.

Procedeix ara a la intervenció dels grups parlamentaris. En
vista de l’absència del Grup Mixt, per part del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En primer lloc des del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina
valoram positivament el Pla de tercera llengua que ens ha
presentat l’Hble. Consellera, estam d’acord amb els objectius
fonamentals que se’ns anuncien per part de la conselleria i en
les mesures concretes establertes en aquests sis eixos. Pensam
que és evident que hem d’intentar fer un esforç perquè el
coneixement de la llengua anglesa dels alumnes sigui molt més
gran del que és en aquest moment. I pensam que aquest objectiu
que els alumnes dominin millor la llengua anglesa, o aquesta
tercera llengua, sobretot la llengua anglesa, no sigui
contraproduent amb un procés que també valoram molt
positivament i valoram com un objectiu estratègic del sistema
educatiu i és el coneixement de les dues llengües oficials per
part dels alumnes quan acabin el seu cicle d’ensenyament.

Per tant, tot i valorar positivament totes aquestes iniciatives
i aquest pla, hi ha qüestions formals que la consellera no ha
explicat, o almanco al nostre grup parlamentari no li ha quedat
suficientment clares. Una primera qüestió formal és si aquest
pla es concretarà en un decret, o no es concretarà en un decret,
això és una qüestió que no ens queda clar. I tampoc ens queda
clar si el decret anterior, anomenat de trilingüisme, en el qual ha
fet referència la consellera, es derogarà i se substituirà per un
futur decret que recull un poc aquestes mesures del Pla de
tercera llengua o no. Aquest és un primer dubte que tenim des
del nostre grup parlamentari.

Després una segona qüestió formal, si un futur decret que
reculli aquestes mesures i aquest Pla de tercera llengua establirà
amb claredat que es manté el Decret de mínims, per tant que el
50% de l’ensenyament es farà en llengua catalana, que
evidentment és la voluntat política del nostre grup parlamentari,
que aquest Decret de mínims es mantengués i es garantís que
l’ensenyament es farà com a mínim en un 50% de les matèries
en llengua catalana. I també voldríem saber si aquestes mesures
del pla que se’ns proposen de manera general, no de manera
voluntària com estava a l’anterior i vigent Decret de
trilingüisme, com també es concreta perquè els centres

implantin les mesures. És a dir, depèn del projecte lingüístic del
centre, o serà aquesta possible norma que no sabem si es
produirà o no es produirà, la que establirà una implantació
progressiva i obligatòria de tots els centres d’aquest
ensenyament de matèries no lingüístiques en llengua anglesa o
en tercera llengua.

Aquestes són les qüestions que ens queden per aclarir, tot i
reafirmar-nos en la valoració positiva d’aquest Pla de tercera
llengua i manifestar la nostra voluntat d’acabar amb la perversió
que suposava el decret anomenat de trilingüisme. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Sra. Consellera, vol contestar
individualment a cada grup o a tots en conjunt?

(Intervenció inaudible)

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Melià, li contest. Després
contestaré al Sr. Fiol... No. Passem a les qüestions formals que
m’ha plantejat. Si es concretarà en un decret. Evidentment es
concretarà en un decret, el que passa és que un decret du una
tramitació més llarga i en aquest moments hi ha un pas previ,
que és la derogació, que encara no està derogat, de l’anterior
decret de trilingüisme. El futur decret evidentment inclourà la
consideració -ja ho he dit a l’exposició- respecte al decret de
mínims. Vull dir que en principi la suspensió de l’anterior decret
de trilingüisme un dels motius era aquesta imposició i el
tractament igualitari de tres llengües distintes i amb funcions
distintes.

I evidentment el primer que hem de garantir és que hi hagi
professorat suficient, per la qual cosa en aquests primers
moments els centres es van incorporant, però sí que
s’incorporen i han de tenir el propòsit de continuïtat i a més a tot
el nivell, no un grup específic, només, tots els del mateix nivell
i progressivament. Després la futura norma evidentment haurà
de fer extensiu, però, clar, necessitam un marge de temps per
poder-ho garantir i farà extensiu aquest sistema a tots els
centres. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca veig que tampoc no hi ha el seu portaveu. Per tant té
la paraula la portaveu del Grup Socialista, per un temps de deu
minuts. Sra. Alberdi té la paraula.
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LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda, Sra. Consellera, i a tot
el seu equip. Jo el primer que vull dir és que li agraeixo molt
que hagi demanat aquesta compareixença per presentar-nos la
materialització d’un objectiu que compartim no solament tots
els diputats i les diputades, sinó totes les persones que coneixem
les necessitats de la nostra societat i coneixement el sistema
educatiu, objectiu que també va voler aconseguir a l’anterior
legislatura el conseller i que també li vam agrair els esforços,
encara que no compartíem moltes de les coses de la manera amb
què ho feia, però aquest objectiu ha estat permanent perquè
necessàriament hem d’assegurar l’ensenyament de l’anglès.
Parlem de l’anglès perquè és la llengua que realment ens permet
comunicar-nos.

Vostè ens ha parlat d’un pla ambiciós i jo hi vull destacar un
sol dels objectius que vostè ens ha dit. Vostè ens ha dit que -
m’ha semblat entendre-ho així, vaja, i pel que conec del pla ho
sé així- que l’objectiu és propiciar aquesta competència
lingüística però tenint en compte que hi ha tres llengües
curriculars; hi ha el català, que és la llengua vehicular; hi ha el
castellà, que és la llengua cooficial a la nostra comunitat però
oficial a l’Estat espanyol i un bé cultural a contemplar; i per
descomptat hi ha l’anglès, fonamentalment l’anglès, com a
llengua estrangera que presenta unes greus deficiències en el seu
ensenyament i en l’aprenentatge, que aquesta és la realitat. I
aquest objectiu a mi em sembla que ja dóna un tarannà
completament diferent a aquest pla en el sentit que s’emmarca
en una visió que és la visió de tot l’ensenyament de la llengua
dintre del sistema curricular del sistema educatiu balear.

Jo no vull mirar enrere per criticar allò que es va fer, però sí
que he volgut mirar el que va passar precisament per destacar
aquelles coses que ens amoïnaven i que potser aquest
plantejament que vostè fa les ha tingut en compte, o no, i que jo
li faré em sembla un parell de preguntes també. 

D’aquelles coses que varen ser objecte de crítica diverses em
sembla que ja han canviat força en el seu plantejament. La
primera és aquesta que li acabo de dir, i la segona, i que a mi em
sembla molt, molt important, és que la conselleria emmarca
aquest pla de tercera llengua que ara ens presenta en tres
premisses que a mi em sembla que li donen una orientació
realista i, el que és encara més important, que el situen dintre de
la nostra normativa. No solament és un pla realista en el sentit
que intenta veure que hi ha tres llengües que ens hem
d’assegurar la competència comunicativa sinó que a més tenim
una normativa que ens ha funcionat bé.

Aquestes premisses em sembla que són tres. La primera és
que el pla parteix del reconeixement d’aquesta especial situació
lingüística del nostre sistema educatiu. Nosaltres tenim una
obligació que hi hagi una competència lingüística en català, que
és una llengua que està en situació de feblesa social, en aquest
moment; una llengua cooficial, que és la castellana, en una
situació d’una gran fortalesa perquè els mitjans de comunicació
donen suport al seu coneixement, això és així; i una llengua
estrangera obligatòria a l’ensenyament que ens ha de permetre
comunicar-nos internacionalment i potenciar els nostres serveis.
Això és així.

La segona premissa és que el pla, i jo ja ho he dit però ho
vull tornar a repetir, és que aquest pla que vostè ens presenta...,
ho ha dit dient que respectarà la Llei de normalització
lingüística, el decret de mínims i que no disminuirà les hores
d’ensenyament del català, que em sembla que va ser una de les
crítiques fonamentals que vàrem fer tots els que vàrem fer
crítiques a aquest decret anterior, que encara està vigent, que les
vàrem fer des de la perspectiva política però les vàrem fer des
de la perspectiva pedagògica; no sé de cap entitat que no
critiqués aquest aspecte, i més tenint en compte que aquesta
normativa lingüística que tenim a la nostra comunitat va ser
aplicada durant molts anys des de la seva promulgació sense cap
problema, que va començar a sorgir com un problema
precisament l’anterior legislatura, cosa que també va ser de molt
debat en aquesta cambra. Es va convertir l’ensenyament del
català en un camp d’enfrontament que ens va desviar en moltes
ocasions de les coses realment importants, i jo vull remarcar-ho
aquí. Per això considero que és molt important que aquest pla
que ens està plantejant parteixi d’aquesta idea que respectarà no
solament la Llei 3/86 sinó el Decret 92/97, que és el que diu
com s’ha de fer aquest ensenyament en català.

I per fi la tercera premissa és que el pla ha tingut en compte
una cosa que també aquesta portaveu va criticar
extraordinàriament i que vostè n’ha fet molt d’èmfasi, i m’ha
agradat especialment això; vostè parteix d’experiències de
formació en llengua estrangera ja consolidades i provadament
eficaces. Nosaltres vam criticar molt que no hi havia un suport
darrere d’aquesta cosa que fos de contingut pedagògic; per què
apliquem aquesta metodologia?, on ens basem per aplicar-la?,
quins han estat els nostres referents pedagògics? És clar que
aquí discutim de política, però la política, en el cas de la política
educativa, es basa fonamentalment en els projectes pedagògics,
que són els que la justifiquen.

Bé, no em vull posar així... Hi vaig estar molt implicada i
em complau, que sé que hi ha moltes dificultats, que sé que
segurament tindrem moltes dificultats per posar-ho en marxa,
però que s’hagin tingut en compte aquestes coses que ens
amoïnaven tant idò ja em sembla molt important.

Una altra de les qüestions que ens van amoïnar, que ja l’ha
dita el meu predecessor, la darrera legislatura va ser les
possibilitats de discriminació entre els centres que el pla, que
aquest que anomenàvem decret de trilingüisme permetia. Jo
només..., insisteixo que no miraré enrere, però dels centres que
es van unir a aquest pla des de l’any 06, des del curs 2006-2007,
que eren 27, 21 eren privats i 6 públics. Vull dir que estic dient
la realitat, era així. Jo he dit que no entraria a mirar el que es va
fer malament, però vull destacar, consellera, que em sembla
especialment adient que ja s’hagin començat les actuacions amb
la publicació d’aquesta resolució de 3 de març per aconseguir
un model únic d’ensenyament de la tercera llengua en tot el
sistema educatiu balear, que em sembla fonamental, i que ja
s’estigui treballant per incorporar aquest nou pla precisament a
aquells centres que tenien disposició d’incorporar-se al decret
de trilingüisme i que no ho van poder fer perquè no es va
permetre en aquell moment. En sembla importantíssim que
aquests centres que van fer un esforç estiguin recuperats i se’ls
doni un altre cop ilAlusió per incorporar-se a aquest pla nou.
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Jo li voldria demanar un aclariment. Vostè ha donat moltes
xifres, jo n’he recollit unes quantes, però estic especialment
interessada perquè, com vostè ha dit, de l’interès, de la
capacitació i..., sí, de l’interès que tingui el professorat depèn en
bona part que els alumnes assoleixin i les alumnes assoleixin les
fites pedagògiques que tenen fixades; ja sabem que no podem
fer que els alumnes aconsegueixin les coses que ha d’aconseguir
l’alumnat, però tots els professors sabem que, dependent del
nostre interès i de la nostra motivació, els posem a ells en una
situació o en una altra. Per això li volia preguntar quin nombre
de professors podrà incorporar-se ja enguany a aquest pla de
formació que vostè ens ha explicat en diverses etapes però, bé,
que voldria que em donés una visió general.

Jo, Sra. Consellera, li dic sempre en privat i en públic que
vostè té la responsabilitat més important, la més difícil de
gestionar i la que necessita més cura de tot el Govern. Jo sé que
les coses no són fàcils perquè nosaltres partim de situacions en
les quals ens fa falta consolidar i millorar allò que tenim i
sobretot avançar en allò que no tenim. Jo l’encoratjo; sé que no
ho necessita, però sé que tindrem problemes, que no serà fàcil
això tampoc perquè hi ha moltes dificultats per posar en marxa
coses que són innovadores, però li agraeixo que hagi vingut a
presentar-nos-ho i que hi vagi treballant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, vol contestar o...?

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Vull agrair a la diputada Alberdi les seves paraules
d’encoratjament, les seves reflexions, perquè de fet,
evidentment com no podia ser d’una altra manera, coincidim
plenament. I li contestar el que m’ha plantejat, per ser ràpida
perquè coincidim plenament.

Enguany amb el mètode d’inversió en llengües estrangeres
es formaran 60 professors; són els que utilitzaran aquest sistema
en tres fases que inclou el plantejament metodològic, i després
ja amb una estada a l’estranger. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari Popular
intervé l’Hble. Diputat Sr. Fiol, per un temps de deu minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, naturalment,
idò agrair la compareixença de la consellera d’Educació i
Cultura i de la directora general i dels membres del seu equip
que l’acompanyen per presentar, per (...) aquest debat sobre el
Pla de la tercera llengua com a compareixença voluntària del
Govern en aquesta cambra i en aquesta comissió.

M’agradaria poder trobar el to adequat perquè aquesta
intervenció fos rigorosa, seriosa, a favor de la implementació de
la tercera llengua, perquè és una vocació que el nostre partit ha
tengut sempre i ha impulsat sempre, però també rigorosa en el
nostre plantejament i en la nostra obligació de fer oposició i de
destacar les coses que ens sembla que no s’han fet o que no es
fan bé o que no es plantegen bé, i també fer alguna pregunta de
coses que..., algunes ja s’han contestat i ja està bé així; n’hi ha
algunes altres que no s’han contestat perquè no s’han demanat
i per ventura si es demanen ara es poden contestar.

Jo crec que es parteix que tenim una història, tots tenim una
història; en aquests moments hi ha un decret de trilingüisme que
no està derogat perquè el Govern no ha volgut derogar aquest
decret. És a dir, el Govern es va trobar un decret existent i va
decidir no derogar-lo, que és una cosa absolutament fàcil de fer,
és la cosa més fàcil del món, derogar un decret: simplement un
dia al Consell de Govern es decideix, (...) per part de la
consellera i que es derogui aquest decret, cosa que no s’ha fet.
I teníem la sospita, que no s’ha vist realitzada sinó defraudada,
que després de nou mesos i mig, quasi deu mesos en el govern,
avui, avui es vendria aquí amb un esborrany de decret. 

Per què aquesta qüestió és important per a nosaltres? Perquè
aquest és un tema tan complex que si no el regulam i no
establim unes normes la veritat és que un pla és la cosa més
etèria del món, més opinable del món, més flexible del món i
llavors no sabem a què ens hem d’atendre. Per tant nosaltres
demanem l’existència d’un decret que reguli això perquè
sapiguem quines són les normes del joc, a què ens hem
d’atendre i quin és el criteri real, no purament filosòfic, en el
qual ara entraré, que en algunes coses naturalment coincideix i
en altres no.

Es fa, a més, es diu com a primera providència que com a
requisit propi, com a requisit previ -s’ha dit així- es fa
respectant el contingut del decret de mínims i no reduint el
català. Bé, aquí ja li llanç una primera pregunta perquè jo aquest
tema, en fi, l’he viscut i el conec. El decret de mínims no és
50% i 50%, el decret de mínims avui és l’aplicació massiva
d’un article, que és l’article 11 del decret de mínims, que permet
la immersió lingüística; per tant a mi no em preocupen els
centres on no s’hagi fet una immersió lingüística, que són pocs,
em preocupa l’aplicació d’aquestes normes i d’aquests criteris
i d’aquest decret en aquells centres, que són la majoria, on hi ha
hagut un procés d’immersió lingüística en català en base a
l’article 11 del decret de mínims, perquè aquí sí que és on pot
tenir dificultats.
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Jo he de recordar que un dels grans obstacles amb els quals
em vaig trobar va ser una actitud numantina, si la paraula es pot
emprar en aquest cas, per part de l’Obra Cultural Balear, per
part de l’STEI, per part de plataformes de professors de la
nostra ensenyança, que exigien, i vostè a més s’ha adherit a
aquest principi, que s’aplicàs la tercera llengua sense reduir ni
un minut de català. Bé, està bé, com a principi jo crec que és
impossible, sobretot crec que és impossible a la majoria de
centres. Per tant aclareixi’ns primer si això és una norma que
només s’aplicarà a aquells centres que no hagin tengut un
procés d’immersió lingüística, perquè aquesta és una qüestió
fonamental. Si aquestes normes només són d’aplicació en
aquells centres que no han fet un procés d’immersió, ja sabem
a què ens hem d’atendre: hi ha un grupet mínim de centres on
s’aplicarà això, en els altres no, perquè crec que es trobarà vostè
amb una contestació. És l’opinió que tenc o que sospit, o
almenys és l’experiència el que m’ensenya respecte d’aquesta
qüestió. Bé, aquesta és una qüestió que vostè ha plantejat com
a qüestió prèvia i que a mi em suscita molts de dubtes. 

Segon, ha parlat d’igualtat d’oportunitats perquè el decret
anterior estava afectat d’un vici que era la no equitat, el decret
que està en vigor encara però que no s’aplica i que vostè va
declarar en suspens i va impedir que tota una sèrie de centres
durant aquest curs l’aplicassin perquè generava no equitat. Molt
bé, és possible que si així, no vull entrar en aquest debat, que és
molt de fons; però, clar, quan vostè va explicant les fases
d’aplicació d’aquest projecte també està parlant de no equitat,
perquè resulta que això és una primera fase que s’aplicarà en
dos anys, segons ha dit vostè mateixa; però és que llavors...,
llavors parlaré dels sis eixos que vostè ha explicat, però és que
ha arribat a dir que funcionarà només en 101 centres, si no he
pres mala nota del que ha dit, i beneficiarà només 9.600
alumnes, i que en quatre anys, és a dir, haurem de menester
quatre anys perquè arribi a 210 centres l’extensió de les
seccions europees. Per tant deixi’m que li digui també que veig
una certa afectació de no equitat: quins seran primers?, quins
seran segons?, quins alumnes tendran dret l’any que ve i quins
hauran d’esperar quatre anys a poder gaudir de l’aplicació
d’aquesta tercera llengua? No hagués estat més convenient per
arribar a aquesta conclusió que vostè enguany hagués consentit
que els centres que podien i volien impulsar aquest decret ho
fessin? No creu que en això es va precipitar -és una pregunta
que li faig, la segona que li faig- no creu que en això es va
precipitar i va cometre un error, tal vegada?

I llavors passaré molt ràpidament per damunt, per no vull
deixar de fer-ho, dels sis eixos que vostè ha plantejat com els
elements estructurals del pla, del Pla de tercera llengua. 

El tema de les seccions europees és un tema que ja es ve
aplicant des de fa anys; nosaltres donam suport al fet que
s’incrementi, em sembla bé, és un tema important. Veig que hi
ha una novetat molt rellevant, que és que es passa també a
primària. Aquest era un projecte que, com sabem les senyores
i els senyors diputats, només s’aplicava a secundària i aquest
projecte ara es du a primària en detriment supòs que del castellà
i del català, perquè, clar, aquesta és una cosa que serà una
constant dins tot aquest debat, però a mi em sembla bé. Bé, no
tenc una idea molt clara, però intuesc que està bé que s’estengui
a primària, també; per tant en principi pot ser un plantejament
correcte, no tendria res més a dir. Crec que és una bona
metodologia per aprendre una llengua que una assignatura

s’estudiï en aquella llengua, crec que és una metodologia que ha
donat èxit i en termes generals es ve aplicant i crec que
funciona. Per tant a mi créixer en principi intuesc que dur-ho a
primària, bé, pot tenir algunes dificultats però com a idea
segurament està bé i segurament li donaríem suport i pareix que
seria correcta. De totes formes, bé, insistesc en el que he dit
abans, és inequitativa la projecció d’aquestes seccions europees,
perquè no se’n podran beneficiar tots els alumnes de les Illes
Balears, només uns quants privilegiats que vostè ha explicat,
llavors dirà quins són si ho vol dir, però genera aquesta no
equitat.

I llavors ho farà, si no ho entès malament, i si ho he entès
malament corregeixi’m, perquè és una tercera pregunta, amb un
conveni que s’ha signat amb el ministeri per la presència de 55
professors de parla anglesa formats als Estats Units, auxiliars de
llenguatge. Jo voldria saber si això ho té consensuat amb els
sindicats, si els sindicats opinen que els auxiliars de llenguatge
poden, ara sí, venir a donar classes i a coadjuvar a donar classes
de llengües, m’agradaria saber-ho també, o simplement vostè ho
llança com un conveni amb el ministeri i no ho ha parlat amb els
sindicats. És una pregunta important que m’agradaria que si pot
i vol la contesti.

El punt segon, el segon eix, era el canvi de metodologia. És
un tema que ens duria molt enfora. Jo crec que efectivament
s’ha de lligar la llengua a les cultures dels seus països d’origen,
això com a concepte hi estic a favor i no m’hi enredaré.

El punt tercer era la implementació d’una estratègia
curricular. En termes generals segurament no hi hauria res a dir.
L’oralitat efectivament és essencial; per tant com abans es
comenci -en això sempre hi hem estat d’acord- millor. Els nins
es diu l’eufemisme que són com esponges i tal, però de qualque
manera és una realitat; els adults tenim més dificultats per
aprendre llengües i en canvi com més joves són els alumnes més
capacitat tenen de retenció i tal. 

Tot el tema de formació del professorat -pas ja al punt d)-,
idò, bé, diu que per poder garantir aquest dret es necessita
temps, clar, i diu que s’han de fer els cursos d’especialistes
estrangers. Jo tot això ho veig bé, no tenc res a dir, però, clar, la
conclusió és que d’aquí a quatre anys, segons ha dit si no m’he
equivocat, el 50% dels centres estaran en condicions d’aplicar
aquests projectes. Per tant també això implica una no equitat
que no justifica que haguem estat tot aquest curs aturats, perquè
jo justificaria que començàssim en igualtat de drets per a
tothom, però si no començam (...) per tothom malament es
justifica aquesta qüestió. Per tant aquesta és una situació
vertaderament sorprenent.

Els punts e) i f), que són la participació dels centres, inversió
en agermanaments interterritorials i culturals, a mi tot això em
sembla bé, igual que les colònies d’estiu; com una política
d’intercanvi social i lingüístic està bé, no hi entrarem, no em
mereix cap qüestió. 
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Però -i acab, Sra. Presidenta- em qued amb aquesta sèrie de
qüestions que li he plantejat. M’agradaria que em digui si un
centre a dia d’avui té condicions o pel seu compte contracta els
professors necessaris, pot aplicar o no el trilingüisme?, ho pot
fer o no? No ho sabem, és una pregunta que li faig. Vostè ha
paralitzat que centres que ho havien demanat ho facin, però jo
ara li faig avui la pregunta. Vostè presenta el pla, què vol dir
aquest pla?, que centres que vegin en condicions, amb
independència que vostè els apliqui aquest pla, poden o no
poden aplicar unes normes de trilingüisme? És molt important,
com veu, que hi hagi un decret o una llei o una norma que..., o
una ordre, no ho sé, qualque cosa diguem clara que expliqui
totes aquestes qüestions. Quina és la qüestió, quina és l’opinió
dels sindicats sobre totes aquestes qüestions, si és que la coneix,
i molt especialment la utilització d’auxiliars de llengua anglesa?
Em pareix fonamental saber-ho perquè hi ha hagut
històricament grans resistències a aquesta qüestió. No sé si han
cedit aquestes resistències o...; tant de bo que hagin cedit, haurà
tengut molta més sort que jo si això s’ha aconseguit resoldre i
la felicit si ha estat així.

I llavors aquí hi ha un tema que naturalment serà important,
i a mi em sap greu perquè el tema de la llengua és un tema
recurrent, és un tema que surt, però naturalment és un tema
important, és un tema important, i és vera que és un tema
important, i és important la nostra llengua com a vehicle de...,
com a llengua vehicular dels centres i és important el castellà,
naturalment, i és important també una tercera llengua, l’anglès,
molt important per al futur dels nostres alumnes, perquè siguin
competitius, perquè puguin anar pel món, perquè tenguin
igualtat d’oportunitats respecte a alumnes d’altres comunitats,
d’altres ciutats, d’altres països; per tant és molt important. Com
feim per encaixar tot això? 

Tendrà la nostra colAlaboració però jo li anuncii resistències,
li anuncii resistències perquè crec que conec aquesta qüestió i
si vostè la planteja en els termes que l’ha plantejada toparà amb
el fet que hi ha molts de centres que han fet processos
d’immersió lingüística molt rotunds i..., no vull entrar en si bé
o malament però ho han fet, i vostè aquí, si vostè no ha copsat
aquestes opinions, no hi ha un pacte sobre això, deman també si
hi ha un pacte sobre això; deman una cosa més subtil, si se’m
permet, donat el que veim les darreres setmanes: hi ha un pacte
dins els partits que conformen el Govern sobre aquesta qüestió?
Aquesta no és una pregunta ociosa, perquè vostè fa poc dies
amb el decret d’admissió, per no parlar d’altres lleis i altres
normes, no, vostè no té l’exclusiva, eh?, aquí s’han vist altres
qüestions aquests dies en aquest parlament; és a dir, vostè no té
l’exclusiva de les desavinences que fins a cert punt són
lògiques, però jo li deman: això vostè ho té pactat amb la resta
de grups que donen suport al Govern?, o ara comença un procés
de negociació on vostè haurà d’afluixar, estirar, etc., etc.? No ho
sé, és una pregunta que no sé i a posta la hi faig.

I crec que he plantejat les qüestions essencials que a mi se’m
susciten escoltant la seva presentació amb tots els respectes i tot
l’afecte, que és molt, i tot el respecte que, insistesc, és absolut,
i ganes de cooperar, perquè per a nosaltres aquest és un tema
important, i encara que pensam que vostè ha tractat la normativa
de l’anterior govern, l’ha tractada d’una forma creim que
injusta, però és igual, a nosaltres ens interessa cooperar i ens
tendrà a prop per cooperar si es fan les coses creim que bé. De
moment no critic res del pla; m’hagués agradat que avui dugués

un decret, hagués estat crec que més sòlid, un pla em pareix una
cosa molt evanescent, i li deman una sèrie de qüestions perquè
m’ajudaran a mi a configurar-me una opinió real respecte del
que discutim.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Per contestar té la paraula la consellera
d’Educació i Cultura.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol. Aniré per parts.
El decret no està derogat perquè, entre altres coses, ja sé que és
molt fàcil derogar un decret, però encara hi havia 27 centres
continuant amb el programa trilingüe. Aquests 26 centres, que
varen ser el que el varen iniciar fa dos anys, serà avaluat el
programa perquè tots aquests programes la seva eficàcia i el seu
valor és veure si efectivament són útils, funcionen, quines
mancances han pogut tenir, com ha anat la utilització del
material, tota aquesta dotació que tenien, i en aquests moments
nosaltres vàrem optar per iniciar el que era més clar, que és el
sistema de seccions europees que ja estava iniciat, continuar-lo
i ampliar-lo, i iniciar tota una sèrie, tot un seguit d’accions
perquè ja el mes de maig comença..., bé, ja han començat,
cursos de formació; el mes de maig o a finals de juny, crec, al
final, que comença la formació incloses les estades a l’estranger,
aquest estiu hi ha colònies d’estiu, i el curs que ve estaran les
124 seccions europees per la qual cosa en aquests moments hem
treballat més a fermar tota una sèrie de qüestions perquè pugui
començar a funcionar i no perdre més temps.

Els centres que l’any passat havien quedat..., que van quedar
en suspensió aquells centres que ja se’ls havia autoritzat, la
majoria, crec que 36 dels 42, s’incorporen al sistema enguany,
s’incorporen i queden fora els d’educació infantil, perquè els
d’educació infantil ja tenen dins el currículum la incorporació
de l’anglès.

Respecte..., estic d’acord..., jo no consider que sigui un pla
de cap eterietat, és un pla molt concret, amb accions molt
concretes, amb dades molt concretes. Però evidentment un pla,
i a més és una primera fase d’un pla, requereix un marc
normatiu. El primer marc normatiu, vostè em demana un decret,
el farem, però nosaltres en aquests moments estam en una gestió
contínua de decret perquè estan tots els decrets de
desenvolupament de la LOE, tenim colAlapsat el consell escolar
i el consell consultiu amb el decret..., sí, amb el decret 0-6, amb
el pla 0-3, amb el decret de mínims o el decret d’ordenació del
sistema educatiu, que és el marc genèric i en aquest marc
genèric és on es derogarà el decret de trilingüisme, i tot un
seguit més. Ens queda el de batxillerat, vull dir..., bé, sí, tots els
nivells educatius; el decret marc més el pla del decret de
primera infància, mínims de primera infància.
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Per fer un decret el volem ben fermat, ben treballat, ben
consensuat. De fet s’ha contactat amb els sindicats per explicar
les seccions europees; ho han acollit bé. El decret, el nostre
decret no pot entrar en colAlisió amb els interessos dels membres
del Govern, dels distints partits que conformen el Govern
perquè en el pacte de govern es parla de la incorporació d’una
llengua estrangera, però sense que això suposi una reducció
d’hores de català, i això nosaltres ho hem garantit.

Vostè em diu que és un pla que no és equitatiu en el sentit
que tardarem, ens torbarem perquè sigui extensiu. És equitatiu
quant que tots els centres tenen condicions per fer-ho, la
formació es dóna a priori, es garanteix la formació del
professorat i no està vinculat a la disponibilitat. Tots els centres
que s’han volgut presentar, s’han presentat. En aquests moments
tenim dades, perquè aquest matí es resolien..., bé, després me
les passaran, aquest matí s’ha fet la comissió de selecció dels
centres, crec que no n’ha quedat cap fora, per la qual cosa això
no suposa cap postura en contra; 101 centres, 59 públics i 42
concertats, que s’han adscrit al programa de seccions europees.

Evidentment, a mi m’hauria agradat tenir una vareta màgica
-m’imagín que com a vostè- per aconseguir que l’any que ve es
pugui posar en marxa a tots els centres, a tots els cursos, però
tots sabem que és inviable, que és impossible, econòmicament
impossible, però sí que començam al primer curs a tots els
centres. Jo sé que vostè -ho he llegit també a hemeroteques-
volia fer-ho extensiu, obligatori, a tots els centres, però vostè
mateix va declarar que era inassolible, que era impossible,
econòmicament insostenible, hem d’anar per fases, fases de
formació, però és equitatiu perquè no només als centres que
poden contractar professors com passava amb el seu decret, que
sols ho facilitava a l’escola concertada, i no vull entrar en aquest
debat, garantia per a tots els centres, bé. 

Respecte al conveni amb el ministeri, com em deia, el
sindicat no ha mostrat ni ha plantejat cap problema i, a més, no
veig cap impediment per respectar el Decret de mínims, a posar
una matèria en anglès, perquè el nostre plantejament no es basa
únicament i exclusivament en un plantejament de repartiment
d’hores i res més, sinó en un plantejament pedagògic, un
plantejament metodològic, a més partim d’una consideració
fonamental que no tenen la mateixa consideració el català i el
castellà, com a llengües cooficials, que una llengua estrangera.

Les finalitats, fins i tot en els objectius de la LOE, són unes
altres. El nivell de competència que s’exigeix en castellà i en
català no és el mateix que s’exigeix en la llengua estrangera. De
totes maneres, nosaltres hem de tenir en compte també una altra
qüestió, aquesta comunitat ha de canalitzar els seus esforços en
el terreny educatiu -i amb això coincidirà amb mi- amb molts de
problemes que tenim, problemes de fracàs, problemes
d’abandonament, les nostres xifres no són bones i, evidentment,
nosaltres hem insistit que volíem resultats en llengua castellana,
en llengua catalana i, evidentment, consideram que aquest
sistema garanteix també millorar en aquestes dues llengües
oficials.

Crec que amb això li he contestat tot allò que m’havia
demanat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn de rèplica, per
tant té la paraula el Sr. Melià per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Entenem per la resposta que ens
ha donat que, efectivament, aquest pla es concretarà en una
norma jurídica, que serà un decret, entenem que considera que
s’ha de mantenir aquesta situació provisional, que és una
situació molt provisional d’un decret de trilingüisme en vigor en
uns centres que s’han acollit a aquest model, un model que
l’actual majoria política d’aquesta cambra i del Govern de les
Illes Balears, diguem que rebutgen per moltes raons que s’han
expressat a aquesta compareixença.

Des del nostre grup parlamentari, evidentment, el que ens
sembla més convenient és que es faci aquest decret.
Demanaríem a la consellera que, tot i que tengui aquesta
situació de, diguem allò que dirien els clàssics, de d’arrel
normativa i jurídica, que intenti, tot i això, tirar endavant el més
prest possible aquest decret, un decret que entenem que
reflectirà aquest model de la nova majoria política que és un
model respectuós amb la llengua catalana i amb el Decret de
mínims tal com està signat al pacte de govern al qual vostè fa
referència; demanaríem també per tant que derogui aquest
model, que és un model voluntari, que no és model amb vocació
d’universalització a tots els centres i que, per tant, està creant
una escola de primera i una escola de segona que, des del nostre
grup parlamentari, consideram que no és pertinent que es
mantengui excessiu temps. Entenem que hi ha una
provisionalitat i la respectam, però pregaríem que, com més
prest millor, la conselleria dugués endavant aquest nou decret i
procedís a la derogació de l’anomenat Decret de trilingüisme.

Entenem també per les seves explicacions, Sra. Consellera,
que la vocació d’aquest pla que es concretarà en aquesta norma
jurídica és l’extensió a tots els centres i per tant, que a tots els
centres hi hagi un model de tres llengües on l’objectiu de
l’ensenyament sigui que l’alumne acabi la seva etapa formativa
dominant aquestes tres llengües. Entenem que aquesta és una
vocació, també és cert que per qüestions de recursos i
evidentment d’infraestructures necessàries és una qüestió que
s’ha de fer fase a fase, però és una diferència substancial amb el
model vigent, perquè el model vigent és absolutament voluntari
i no té, per tant, vocació d’universalització, almanco no la té a
la norma reflectida al butlletí, una altra cosa és que hi hagués
altres propostes que havien de venir posteriorment que,
lògicament, ja són una possibilitat o una expectativa que mai no
concretarem.

Entenem també, finalment, que aquelles escoles que no
s’hagin acollit al nou model reflectit en aquest pla tendran una
igualtat d’oportunitats en la formació i en la possibilitat d’anar
implementant les mesures necessàries per poder també fer
l’ensenyament en aquesta tercera llengua i, per tant, estar en una
situació igual, de justícia i equitativa respecte a les escoles
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capdavanteres que aconsegueixin entrar, diguem, en la primera
fornada d’aquest nou pla de tercera llengua. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, he de demanar
disculpes per haver estat un moment a la sala..., he fet els
honors al convidat, a l’estadista d’honor que té avui aquesta
casa, però crec que el tema realment és molt important, com
s’ha dit avui ja, la llengua és un tema molt important i la
capacitació lingüística de tots els nostres alumnes també.

Desgraciadament, i jo crec que és el primer punt, hi ha hagut
un moment on hi havia un consens -jo crec que tothom, tots,
coincidim que hi havia d’haver un coneixement de la llengua
anglesa per part de tots els alumnes i de tots els ciutadans- que
es va trencar amb una guerra bastant absurda en el seu
plantejament on es volia donar a entendre en qualque moment
que hi havia una part de la societat que no volia que la gent
aprengués anglès, cosa que ja era el súmmum d’enviar un
missatge absolutament absurd i crec que vostè té una gran
oportunitat, com a mínim, d’arreplegar, de recuperar aquest
consens que no s’hauria d’haver perdut mai respecte d’un gran
objectiu, d’un repte social que tenim de la capacitació de tota la
població, en concret en el seu cas l’escolaritzada, de la llengua
anglesa o de la llengua que en cada moment esdevengui acollir
més la llengua de trobada mundial. 

No he vist cap preocupació sobre les variants de l’anglès que
s’explicaran, sinó que entenem que la unitat.., bé, que ens
puguem entendre en llengua anglesa, és un tema que, crec que
com a mínim, a nivell d’acolliment internacional, crec que va bé
que hi hagi unitat lingüística perquè si no, realment la
complicació es multiplica.

Per tant, li demanaríem que torni a aquest consens,  per tant
a allò que s’ha apuntat que es garanteixi en tot moment
l’ensenyança amb llengua catalana i que al final de
l’escolarització es tengui una capacitació d’alt nivell de català
i de castellà. Això vol dir, com a mínim, el 50% de les classes
en llengua catalana i no el malentès que produïa el decret, el
malentès no, la distorsió que havia introduït el decret no contra
la immersió, sinó contra els que no havien volgut arribar a
aquest punt i que, indirectament, erosionava les hores de llengua
catalana sense tenir-ne cap necessitat com malgrat s’ha dit i s’ha
demostrat matemàticament 50.000 vegades, tanmateix pareix
que és un diàleg de sords que ningú no voldrà entendre mai,
però en tot cas, com que es demostrarà amb aquest nou decret,
crec que ja ens donam per satisfets.

L’altre gran tema -i aquest sí que encara ens preocupa- és la
universalitat, s’ha dit. Crec que en qualsevol cas hi ha d’haver
dins el pla, si s’ha de fer per fases, un escenari que en un temps
relativament curt garanteixi que allò que puguem fer ho puguem
fer per a tothom, si és cent és cent, òptim, si només és setanta és
setanta, però el que pugui fer l’administració pública ho ha de
poder garantir a tothom. Per tant, s’ha de veure, hi pot haver
experiències pilot, hi pot haver una entrada progressiva, però
l’escenari, l’horitzó final ha de ser per a tothom. Mentrestant la
selecció dels que participen en qualsevol cosa, tant si són
colònies com si són immersions, com si són fases amb plus
d’aquesta intervenció lingüística en suport de la conselleria ha
de ser amb criteris objectius clars, transparents i als quals
tothom hi pugui accedir amb tota transparència i competitivitat
lògica i noble dins aquest tema.

Una qüestió que, per tant, ens interessa és el cost global,
vostè l’ha apuntat, però ens agradaria saber si és aquest o si
vostè ja ha calculat el cost global de la universalització perquè
la veritat és que ens agradaria que en començar sabéssim cap on
anam, perquè tenim una preocupació. El sistema de finançament
és molt deficitari, el moment econòmic és el que és i tot plegat
apunta que hem de ser molt prudents amb les progressions que
plantegem que tendrà l’educació, que tendrà la sanitat o que
tendrà tota l’administració pública. I quan abans hi havia..., cada
any augmenten els pressupostos autonòmics des del 1983, un té
una certa idea que pot anar per fases tota la vida perquè l’any
que ve hi haurà més doblers. Això, no sé si sempre es produirà
així fins a l’any 2025, jo confiï que sí, que, com a mínim, el Sr.
Zapatero ens donarà un bot qualitatiu important de justícia, però
en qualsevol cas el voldria veure molt aclarit quan comencem,
no? Perquè si no, anam donant passes per ventura sense saber
molt bé on anam.

L’altre tema és el de la capacitació, també li demanaria si
creu que realment serà a través del professorat actual, amb
aquesta capacitació, que es podrà aconseguir l’objectiu final de
la universalització o fins a quin punt tendrà personal
estrictament donant classes només en llengua anglesa, malgrat
sigui en qualsevol matèria; li demanaria com és que això
s’acabarà bifurcant i com ha vist vostè la receptivitat de tot el
colAlectiu docent en les negociacions sindicals de veure si serà
no universal, la capacitació de tot el professorat, però sí
percentualment molt elevat sense resistència, amb ganes de
participar-hi, més resistents per una qüestió conservadora,
humana, ni tan sols la vull valorar, senzillament voldria que
vostè me la transmetés per veure si aquest serà el camí realment
cap a la universalització o si haurem de combinar diverses
possibilitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista,
intervé la Sra. Alberdi.
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LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, estic d’acord
amb el que han dit els portaveus que m’han precedit en el sentit
de la importància cabdal del consens. Crec que el nostre sistema
educatiu no es pot permetre que no hi hagi consens, però
l’experiència demostra que si el consens no es fa en funció dels
objectius i dels valors pedagògics, el consens no val. Ho vull
recalcar perquè hem patit altres vegades aquesta mateixa
falAlàcia de dir hem de consensuar sense tenir en compte que el
que ens fa consensuar és l’interès darrer de l’alumnat i de la
nostra societat que s’està jugant moltíssim en aquest repte.
Només volia dir això. 

Moltes gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular
intervé el Sr. Fiol per un temps de cinc minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Un no acaba de sorprendre’s
mai, encara que dugui molts d’anys en política i en aquesta casa
també, de les distintes vares d’amidar. El que avui és flexibilitat
i “si hem de menester molts d’anys per aplicar-ho no ho paga,
no passeu pena”, fa dos dies era “ha de ser igual per a tothom a
partir de demà, si no, no val”. A vegades, hauríem de ser
capaços de tenir un puntet, un puntet així de petit, d’autocrítica,
perquè a vegades s’han de sentir en aquesta casa coses que
posen el pèl de punta. 

Bé, la meva intervenció és molt senzilla. Vull subratllar que
jo esperava que aquí se’ns explicàs un decret, tot el que no sigui
una norma explícita, serà una nebulosa, i tot el que sigui una
nebulosa, serà una font de conflictes. Cregui’m que no és
doctrina Fiol això, això és així. No, és que llavors pareix que ho
cont jo i això és una gran veritat, li convé que estigui tot per
escrit.

Segon, dubt, dubt, dubt que això estigui consensuat, sobretot
quan m’ha fet veure una cosa que jo sabia, però no recordava,
que era que el pacte de governabilitat de les Illes Balears diu,
expressament -crec que ho ha recordat vostè o qualcun dels
intervinents, no record qui- diu expressament que no es podrà
minvar res de català, idò així sí que estam arreglats! Així sí que
li dic que l’aplicació d’aquest pla o d’aquest decret o serà en
contra d’aquest acord o no serà, perquè és una qüestió
absolutament matemàtica i de repartiment d’horaris i de temps,
però, bé, en fi, vostès aquí innovaran i ens demostraran coses
que nosaltres no veim enlloc, però segurament vostès amb la
seva privilegiada intelAligència, capacitat, podran fer coses que
nosaltres no hem ni tan sols entrevist, està bé, però amb altres
qüestions suposadament més senzilles, s’ha vist que el pacte
segons a quins moments tampoc no és tan sòlid, ni està tampoc
tan ben armat. En aquest tema, anunciï -i perquè som perro
viejo, com es diu en bon mallorquí- que veurem tensions i que
veurem dificultats i si no les veiem dins el pacte a nivell
parlamentari, les veurem dins els centres, això jo ho anunciï
perquè sé perfectament de què parl.

Lament, Sra. Consellera, -però no li deman res- que no hagi
contestat algunes de les coses que li he demanat, però no li
deman que ho faci ara, si no vol contestar, no contesti, a mi
m’és igual. Li he demanat pel tema dels sindicats, si estaven
d’acord, jo he d’entendre que vostè m’ha dit...?, puc dir jo que
la consellera ha dit que els sindicats estan d’acord que auxiliars
en conversa formats a Estats Units venguin a donar classe...?, ho
puc dir o no ho puc dir?, perquè llavors no m’han de fer passar
per mentider, vostè diu que els sindicats estan d’acord en això?
Idò, ho diu vostè, molt bé.

Que té colAlapsats el consell escolar i el consell consultiu?
No fa res si fan un poc de feina, vostè ha tengut deu mesos per
enviar aquest decret i, per allò que es veu, encara no l’ha
redactat. Per tant, faci el decret que ens interessa a tots, i
nosaltres contribuirem en allò que puguem.

Sobre el tema de la no equitat, és clar, resulta que si no era...
És que jo he hagut de sentir coses molt fortes dins aquest
parlament, eh?, però molt fortes. Si no era aplicable per a
tothom, no era equitatiu, no era just, no era democràtic i era una
barbaritat i un abús i un no sé què, ara ens ho plantejam a quatre
anys vista. Quina equitat és aquesta?, quina equitat és aquesta?,
de què m’està xerrant? És a dir, això estaria molt bé si vostès no
haguessin fet d’aquesta qüestió una batalla, si vostè vengués
aquí en pla virginal a dir “presentam això per primera vegada i
per tant, demanam que hi hagi una comprensió -que jo la puc
tenir- respecte al fet que això no és aplicable per a tothom en un
any, però és que vostès d’això n’han fet una guerra civil dins
aquest parlament! Vostè personalment no, perquè no hi era, però
membres del seu partit ben qualificats alguns aquí presents, per
a no parlar del BLOC i del PSM i de tots aquests partits, que
d’aquest tema n’han fet, sincerament, una autèntica batalla
campal. És clar, ara resulta que nosaltres hem de dir aquí “bé,
idò sí, és veritat,...” Sí, és que és veritat, és que vénen cap als
nostres arguments, però he dit que no volia que em contestàs res
del que li havia demanat. 

Volia constatar -i acab, Sra. Presidenta, i gràcies per la seva
generositat- que nosaltres creim que és imprescindible que es
redacti una norma, ordre, decret, llei, decret llei -que ara és
possible amb el nou Estatut d’Autonomia, faci vostè un decret
llei, ja el convalidarem més endavant. Sí, el pot fer, té vostè
competència plena, el Consell de Govern més ben dit per fer-lo,
faci’l, estaria molt bé i per ventura, tendria el nostre suport si és
que es pogués arribar a qualque tipus d’acord com s’hi va
arribar ahir mateix en unes mesures urgents en matèria
d’habitatge. És a dir, nosaltres no estam demostrant últimament
una actitud de ruptura, sinó al contrari, en els temes en els quals
podem arribar a acords, idò arribar a acords, però pensam que
si a això no ho deixam ben escrit i ben reglamentat serà, idò, un
pla, que està molt bé com a pla, com a conceptes eteris, però
sense la solidesa que té una norma escrita que pot ser entesa per
tothom i aplicada per tothom.

No vull allargar-me més del que em correspon perquè està
tot dit, lamentam que estiguem, només, a nivell d’un pla i
d’unes idees molt estretes, demanam que es faci una norma com
més prest millor.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. En torn de contrarèplica té la paraula la
consellera d’Educació i Cultura.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies. Faré una resposta general perquè evidentment la
inquietud fonamental és el marc normatiu perquè aquest pla es
converteixi en una norma general i en una norma universal.

Miri, en concret, Sr. Fiol, i respecte al plantejament que
m’ha fet per una altra banda el Sr. Alorda, el que hem plantejat
des del primer moment és a l’hora de realitzar el nostre pla és
quantificar, fer números, ser realistes, per fer un decret, aquest
decret ha d’estar acompanyat per una memòria econòmica, no
pot ser el que va passar amb el seu decret, Sr. Fiol, era un decret
que no sabien ni tenien quantificat... i en un moment va dir que
el podria diluir en els pressuposts de la conselleria, a això
m’agradaria que m’ho explicàs perquè tal vegada m’aniria bé...

(S'escolta la veu del Sr. Fiol de fons, de forma inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, per favor, tranquil.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

No, el que vull dir és que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, un momentet. Sr. Fiol, per favor, deixi que
la Sra. Consellera s’expressi, que està en el seu torn de paraula.

Sra. Consellera, continuï, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Hi ha un estil que es diu pregunta retórica que no espera
respuesta, però bé, continuarem endavant. 

El pla depèn d’una negociació de pressupost, evidentment.
A nosaltres ens agradaria que es poguessin duplicar els esforços
i que fos un pla de quatre anys generalitzat a tots els centres. A
mi ja m’agradaria millorar el finançament i per a això lluitarem,
i m’agradaria que aquesta comunitat estigués en condicions per
poder augmentar-lo, jo estic encantada que tots els grups
parlamentaris m’ajudin a aconseguir un major finançament per
a l’educació, n’estic segura, amb la qual cosa aquest pla podria
ser més efectiu, més general i universal amb menys temps,
aquest és el nostre objectiu.

Respecte al professorat, evidentment, s’ha de despertar,
perquè fa anys que es planteja aquesta necessitat, hi ha un
colAlectiu de professorat interessat, hi ha cursos de formació, fa
dues setmanes varen participar 300 professors en unes jornades
d’actualització, amb l’Escola d’Idiomes estam plantejant
l’homologació dels coneixements d’anglès en dos nivells, mitjà
i superior, de tots els professors que passin per una determinada
prova per avalar els seus coneixements, però el que és més
important, estam definint el model de professor del futur i amb
el suport de la Universitat s’està dissenyant un màster per a
professor mestre i un altre per a professor de secundària, estam
dissenyant aquest perfil de professor. 

En aquest perfil de professor es contempla el coneixement
d’una llengua estrangera com a requisit imprescindible. Amb
això, bé, ja sé que parlam de quatre o cinc anys, però tenim,
també, uns professionals, una concepció del professorat molt
més professionalitzada i amb les garanties de poder donar
classes en una altra matèria, perquè en tendrà el reconeixement.
Per una altra banda, es reconeixerà com a mèrit, en qualsevol
concurs, el coneixement d’anglès, en qualsevol concurs, en el
currículum del mateix professor.

Respecte al plantejament, aquí sí que vull aclarir una
qüestió, la competència en anglès -insisteix- nosaltres no la
repartim en hores, hem plantejat... i el problema que va tenir -
crec, en la meva manera d’entendre-ho- el seu decret era que
considerava les tres llengües de forma igual i pensava que el
canvi, la competència en castellà, català i anglès, era
simplement una qüestió d’hores. No està demostrat que
únicament i exclusivament l’exposició sigui un requisit per
adquirir més coneixements, si no ho podríem dir amb el nivell
de fracàs que puguem tenir en altres assignatures com el castellà
i el català. A més, volem fer un decret, però és que en aquest
decret s’hauria d’incloure tot un plantejament sobre el
tractament de llengües perquè, evidentment, tampoc les
competències en català i en castellà que tenen els nostres
alumnes són d’allò millor, per la qual cosa crec que la qüestió
és molt més ampla. Sé que hi ha presses perquè el decret estigui
enllestit i estigui fet el més aviat possible, però s’ha de fer bé.

A més, jo li vull dir una cosa, no tenc cap problema a fer un
decret que sigui fruit del consens. Vostè va fer un decret de
trilingüisme que no va tenir cap suport exceptuant una
associació familiar que no me’n record com es diu, i poc més.
No va tenir el suport i jo el veig tant tranquil, vull dir que quan
un té molt clar quin és el seu objectiu ha d’acceptar les crítiques
o els suggeriments i si s’ha de tornar enrere, tornam enrere.

Bé, de totes maneres estic encantada perquè tots tenim el
mateix objectiu d’avançar en les competències lingüístiques en
una llengua estrangera de l’alumnat de les Illes Balears i em
compromet a tornar aquí per avançar més qüestions respecte al
futur decret, a l’esborrany del decret o al decret en si. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Sr. Fiol, per què demana la paraula?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Miri, té trenta segons per fer el comentari, però la consellera
tendrà després també trenta minuts per contestar..., trenta
segons, perdó,....

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Jo trenta segons i ella trenta minuts?

LA SRA. PRESIDENTA:

Trenta segons per contestar la seva intervenció.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Dels trenta segons me’n sobren...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Dels trenta segons me’n sobren vint. Només vull lamentar,
Sra. Consellera, que les alAlusions directes i les crítiques a
l’anterior govern les faci vostè en el torn que ja no té rèplica,
una altra vegada quan vengui a comparèixer aquí em faci les
alAlusions i em critiqui directament si vol quan jo tengui dret a
replicar, no quan no tenc dret a replicar, perquè això és actuar
d’una forma abusiva dins aquest parlament, que ho pot fer
naturalment segons el Reglament, però jo li he de dir que és
molt poc elegant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies. Sr. Fiol, tres segons també, no trenta minuts. Jo, si
s’ha pogut sentir ofès no crec que hagi dit cap qüestió ofensiva,
l’únic és que m’ha plantejat que vostè dubta molt que jo tengui
el suport i jo li he plantejat que estic convençuda que tenc el
suport i que, a més, estic acostumada que si he de tornar enrere,
cosa que em retreu constantment, hi tornaré; si el resultat és un
avanç, n’estic contenta. El fet que jo li digui que vostè també va
tenir problemes per treure endavant un decret en igualtat de
condicions no ho consider cap ofensa i no consider que sigui un
problema perquè ho digui en el torn de rèplica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

(S'escolta de fons la veu del Sr. Fiol)

Sr. Fiol, per favor!

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

No, ja hem acabat, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, hem acabat.

Una vegada esgotat l’ordre del dia només queda agrair a la
consellera i als seus acompanyants la seva presència. 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Ara
sí.
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