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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començam la sessió d’avui, en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions. No hi ha cap substitució, sí?

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Josep Carretero substitueix Margarita Mercadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 12467, 12468
i 12469/09.

Assisteix el conseller d’Educació i Cultura, l’Hble. Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà, que ve acompanyat de les persones
següents: Miquel Mestre, director general de Formació
Professional; Rafaela Sánchez, cap de Gabinet; Guillem Balboa,
cap de Premsa; i Julio Dalman, secretari de Gabinet.

I.1) Pregunta RGE núm. 12467/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a màster en formació de professorat a
Menorca.

I.3) Pregunta RGE núm. 12469/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cost del màster en formació de
professorat.

Per formular la pregunta RGE núm. 12467/09, sobre màster
en formació de professorat a Menorca, intervé el Sr. Diputat del
Grup Parlamentari Popular l’Hble. Sr. Simón Gornés i Hachero.
Li voldria demanar si vol agrupar les preguntes.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, sí evidentment la
nostra intenció és agrupar la pregunta 12467 i la 12469, ens
hagués agradat també que la 12470, que també fa referència a
aquest tema i que no està inclosa a l’ordre del dia, s’hagués
pogut tractar en aquesta sessió, supòs que com que no hi haurà
temps perquè entri dins aquest període parlamentari rebrem la
resposta per escrit, és una pregunta també d’un perfil bastant
tècnic on demanàvem el nombre de matriculats al CAP que
havia tingut Menorca en anteriors edicions per tenir una
comparativa, per la qual cosa li agrairíem que si fos possible ens
pogués fer arribar aquesta resposta mitjançant els canals
pertinents. Per tant, sí que demanaria l’agrupació d’aquestes
preguntes, si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha cap inconvenient per part del Sr. Conseller,
agruparíem les preguntes.

Té la paraula, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Molt bé, començ per tant per la que fa referència al màster
en formació de professorat. Com saben els diputats i les
diputades, arran de les noves directrius de convergència
europea, el CAP, el que era llavors el Curs d’Adaptació
Pedagògica, que havien de cursar totes aquelles persones que
volguessin disposar del títol adequat per poder impartir
docència s’ha convertit en un màster, en el que s’anomena el
Màster de Formació del Professorat, estan obligats a cursar-lo
tots aquells que vulguin ser docents en un futur. És un curs que
implica una dedicació per part de l’alumnat d’unes 1.500 hores
si no vaig equivocat, el que suposa una càrrega de 60 crèdits.

Segons declaracions públiques del delegat d’Educació
realitzades dijous o almanco publicades dijous 3 de setembre del
2009, com dic segons el delegat d’Educació, suposa una càrrega
elevada, la realització d’aquest màster que implica també molta
classe presencial i també anunciava d’alguna manera que no es
pot impartir aquest màster a Menorca. Supòs que i és una de les
coses que voldria que el conseller ens pogués aclarir, si afecta
també directament a l’illa d’Eivissa i Formentera, supòs, amb la
qual cosa ens trobam que aquest màster només es fa a Mallorca,
segons tenim entès i per la informació que hem pogut veure, que
està penjada a la pàgina web de la Universitat hi ha convocades
120 places per Mallorca, el curs està endavant ja diguem,
repartides en 7 especialitzacions. 

D’alguna manera, Sr. Conseller, es planteja un problema
perquè suposa que malgrat que és cert que en el curs anterior es
varen fer dues convocatòries o almanco una convocatòria
extraordinària per obtenir el CAP al llarg d’aquest curs
menorquins i eivissencs quedam o queden sense possibilitat de
poder obtenir aquest màster, a no ser que es desplacin a
Mallorca i cursin l’assignatura corresponent. 

L’altra opció és esperar, és el que deia el delegat
d’Educació, esperar a veure si el pròxim curs, l’any que ve,
d’alguna manera es pot esmenar aquest greuge comparatiu,
perquè això ho podem qualificar de greuge comparatiu, que
Menorca, Eivissa i Formentera no puguin gaudir d’aquest
màster. S’anunciava també que s’exploraven acords via UNED
per tal que es pogués impartir a distància aquest curs, cosa que
no té molta lògica quan la mateixa Universitat té màsters on
line, a distància, que és poden dur a terme perfectament.

Per tant, Sr. Conseller, voldríem saber diverses coses:
primer, si aquesta via cap a la UNED d’alguna manera es
formalitza o si es pensa formalitza; voldríem saber també
aquestes beques que anunciava el delegat d’Educació en què
consisteixen perquè és cert que el màster correspon a 60 crèdits,
cada crèdit són 22,4 euros la qual cosa suposa un total de 1.344
euros, la beca fa referència a la matriculació d’aquest màster, ja
sabem que el Govern balear permet d’alguna manera que aquest
màster s’inclogui com a matricula gratuïta per a tots aquells
estudiants que estiguin en atur, però voldríem saber exactament,
en definitiva, en què consisteixen les beques anunciades perquè
convindrà amb jo que un menorquí o un eivissenc que s’hagi de
desplaçar a Mallorca per cursar pràcticament, quasi cada dia,
algunes hores d’aquest màster, li suposa una despesa almanco
quatre nits d’estada aquí a l’illa de Mallorca.
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Per tant, volíem saber: el contingut de les beques, què pensa
fer el Govern de les Illes Balears respecte a l’any que ve, quines
intencions té, si el pensa implantar... s’apuntava als indicis de la
informació exposada pel delegat d’Educació a Menorca
almanco a l’illa de Menorca i supòs que també a l’illa d’Eivissa
i també ens interessava saber quins són els inconvenients,
sobretot de tipus econòmic, els costos que implica la realització
d’aquest màster a les illes menors. Amb això acab la primera
exposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Conseller d’Educació
i Cultura. Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Pràcticament, com que vostè em va fer un plantejament
general de la pregunta, li havia preparat un plantejament general
de la pregunta; després part de la resposta que li havia de donar,
vostè ja me la donada, per tant, no li vull... li ho repetiré, però
me l’acaba de donar. Algunes coses evidentment sí que li podré
aclarir.

La situació del canvi de model del CAP, del Curs d’Aptitud
Pedagògica, i el màster evidentment ha agafat a contracorrent
molta gent i això és cert, es va fer l’esforç l’any passat per poder
fer dos cursos de CAP, però tots els que han fet CAP o els que
han estudiat a la Universitat saben... diríem, la quantitat d’hores
que s’hi dedicaven i el que suposava dins la vida habitual d’un
estudiant. El màster és un plantejament totalment diferent que,
vulguis o no, endarrereix en certa manera la disponibilitat per
poder fer de professor dins el sistema educatiu, també hi hem de
veure una part positiva i és que capacita, o esperam que capaciti
d’una manera molt més acurada, les persones que s’han de
dedicar a la docència, hem criticat moltes vegades que la
Universitat formava molt bons tècnics, molt bons professionals,
però que no tenien aquelles eines apropiades per afrontar-se a
una aula, per afrontar-se a com explicar dins una classe. Per
tant, el màster està fet amb aquesta intenció. 

És cert que també es va demanar per part de la conselleria,
a part d’aquestes dues convocatòries que es feren l’any passat,
al ministeri el fet de poder continuar fent CAP, cosa que se’ns
va contestar negativament, que havíem d’adaptar el màster, per
tant, allò de dir fer una moratòria d’aplicació del màster i per
tant, poder continuar fent el CAP; ho intentarem des de la
conselleria, però se’ns va contestar que no per part del ministeri
i per tant, vàrem haver de continuar amb el sistema.

Ha estat un procés complicat, lent, més que complicat, lent
perquè la Universitat dins la seva autonomia ha hagut de
planificar tots els estudis d’aquest màster, la UIB ho ha hagut de
fer, l’ha hagut de dissenyar i efectivament, això ha duit feina i
ha duit temps, ha consumit bastant de temps, moltes vegades la
urgència -i això després li ho comentaré- per implantar aquest
màster ha estat més dificultosa que per ventura els mitjans
econòmics per aplicar-lo.

La Universitat fa aquest disseny, s’envia com a pla d’estudis
perquè sigui avaluat per l’Agència Nacional d’Avaluació i
Qualitat i Acreditació i també, posteriorment, és verificat
positivament pel Consell d’Universitat del Ministeri d’Educació
en el mes de juny del 2009. El Consell de Govern de les Illes
Balears en el mes d’agost li dóna el vistiplau i per tant, l’aprova;
després va cap al ministeri perquè el ministeri l’aprovi amb la
finalitat de ser efectiu amb tots els efectes a l’Estat.

Això ha suposat que el calendari amb el qual s’ha hagut de
treballar ha estat molt just. S’ha hagut d’aplicar el més aviat
possible perquè no hi havia temps, li he donat la cadència de
temps perquè vegi com ha anat el tema. El que s’ha hagut de fer
ha estat una oferta restringida del màster de formació del
professorat amb places limitades i -com vostè ha dit- amb
poques especialitzacions. És evident que personalment, sap que
vaig arribar el mes de setembre, li parl de coses que he hagut de
mirar i que he hagut d’estudiar, em sembla que és insuficient,
està clar, és insuficient, però també té una part positiva i és que
permetrà una avaluació molt concreta d’aquestes 120 places que
es faran enguany. És cert que no s’ha ofert ni a Menorca ni a
Eivissa ni a Formentera, però també és cert que sí, que el proper
any ja es podrà oferir a les illes, per tant, les illes sí que tendran
de possibilitat de fer el màster. 

Quant a aspectes relacionats amb converses mantingudes,
s’han mantingut converses amb la UNED, és cert, però aquesta
universitat encara no el té aprovat dins el seu pla d’estudis, la
qual cosa també ens ha limitat poder-ho fer. Després, també,
s’han fet gestions amb la Universitat Oberta de Catalunya que
encara no té aquesta oferta oberta com a màster. Aquesta és la
realitat del que ha passat en aquests moments i esperam quedi
solucionat, o almanco en vies de solució, l’any que ve.

Em parlava de les possibilitats de poder estudiar, doncs sí,
es podran acollir a tots aquelles beques d’estudis que hi pugui
haver per poder traslladar-se a l’illa de Mallorca per tal de fer
una d’aquestes set especialitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, agraïm les seves
paraules. Entenem que el compromís del Govern de les Illes
Balears per tal que aquest màster en formació del professorat,
es pugui impartir de forma fefaent i amb totes les garanties tant
a Menorca com a Eivissa i a Formentera. De qualque manera
ens havia preocupat aquesta situació perquè entre les persones
que volen cursar aquests estudis els implica, per enguany, un
impediment real, un impediment no tan físic sinó econòmic i
amb això en la rèplica voldria que em pogués precisar un poc
més si el compromís del Govern de les Illes Balears fins on
arriba quant a aquesta solució, aquesta articulació d’ajudes per
tal que els menorquins i els eivissencs i els formenterencs
puguin gaudir, de qualque manera, de les millors garanties
possibles de les ajudes pertinents. 
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No sé de quin nombre d’alumnes parlam, això ho saben
vostès fent, tal vegada, un estudi cap enrere del nombre de
matriculats de Menorca, d’Eivissa i de Formentera i podran
extrapolar vostès, amb més coneixement de causa, que suposa
econòmicament donar un mà d’ajuda en aquest sentit. Torn a
insistir, tenint en compte que no només és la matrícula sinó que
a molts de menorquins doncs els suposa un cost afegit poder
passar quatre o cinc dies a l’illa de Mallorca i de qualque
manera entenem nosaltres que les ajudes s’haurien de
contemplar o de ser les més extensibles possibles a la situació
de les nostres illes.

Nosaltres, en funció de la resposta que vostè en hagués
donat, teníem previst presentar, de forma immediata, una
proposició no de llei instant el Govern de les Illes Balears a
solucionar, d’una forma contundent, per al pròxim curs aquesta
situació, però com que vostè ha donat la paraula avui, aquí en el
Parlament, comprometent-se que aquesta situació quedarà
solucionada a l’inici del pròxim curs, quedarà stand by aquesta
iniciativa, tot atenent les seves paraules i tornant a insistir que
faci tot allò que estigui a les seves mans per tal de minvar, de
qualque manera, aquest greuge que per als menorquins, per als
eivissencs i per als formenterencs suposa que, només almanco
per a enguany, s’imparteixi aquest màster només a l’illa de
Mallorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sí, per ventura jo no he especificat el tema d’ajudes que
vendria donat per les beques; pel préstec-renda, que puguin anar
ells a demanar; ajudes de matrícules per a persones en atur i
també les ajudes per a desplaçaments del Govern de les Illes
Balears, hi ha la convocatòria i es fa. Evidentment, com vostès
saben, són prioritaris, per a aquestes beques, els alumnes, els
estudiants de les illes menors per desplaçar-se cap a l’illa de
Mallorca. Això és un estudi reglat i, per tant, hi ha, com
qualsevol altre de qualsevol carrera, hi ha una sèrie, però estan
en primer lloc aquests a l’hora de demanar, després hi ha si
volen estudiar fora, si volen estudiar a universitats si són
públiques o si són privades, hi ha tota una sèrie de puntuacions
que a través de la Direcció General d’Universitats i
Modernització Educativa es tenen, però jo sempre que he parlat
amb la directora i ella sempre és conscient, que és prioritari que
els alumnes de les illes puguin traslladar-se aquí, com també
d’aquí a fora quan els estudis no estan a la nostra comunitat,
sempre tenint en compte la prioritat d’universitats públiques i
després també les universitats privades. Però entra dins les
prioritats del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 12468/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a plans d'evacuació de les escoletes de
Menorca.

Quedaria, doncs, per formular la pregunta RGE núm.
12468/09, sobre plans d’evacuació de les escoles de Menorca.
Intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular l’Hble. Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, per un temps màxim de deu
minuts. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, a finals de l’any
2008 el Govern de les Illes Balears va anunciar, almanco a
Menorca, no sé si a altres illes també, que totes les escoles de
Menorca comptarien amb un pla d’evacuació i amb els
conseqüents protocols d’emergència per a diferents
circumstàncies que es poguessin produir. Des de llavors no hem
tornat a saber més, almanco públicament, fins que el juny del
2009 l’Associació de Pares i Mares de Maó fa públic un
comunicat que anava més dirigit contra qüestions de
massificació de les diferents escoles del municipi de Maó i
vostè sabrà la polèmica que hi ha entorn de la Graduada, que les
associacions demanen que quedi en el centre; bé, doncs, dins
aquest context denunciaven de qualque manera que aquests
plans d’evacuació, de sortides d’emergències, etcètera, doncs,
de qualque manera no s’implantaven. Estic parlant d’un
comunicat de l’Associació de Pares i Mares que es feia públic
el juny dins aquest context, un poc combatiu també, si em
permet l’expressió, reivindicant la permanència de l’escola de
Sa Graduada al centre de Maó.

Nosaltres, Sr. Conseller, de qualque manera ens va
sorprendre que no hi hagués una rèplica per part del Govern de
les Illes Balears a la denúncia d’aquesta situació i és cert que la
pregunta és del setembre, com les anteriors, de qualque manera
doncs bé ha passat molt de temps, així i tot no han perdut
vigència del tot i voldríem saber, que ens pogués fer vostè un
estat de la qüestió sobre la implantació d’aquests sistemes
d’evacuació, aquests protocols d’emergència que van anunciar
vostès, si s’ha fet a tota Menorca, si no, a quines són pendents,
quines ho han implantat ja, que ens pogués fer cinc cèntims de
la situació real. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Conseller
d’Educació i Cultura, per un temps màxim de deu minuts.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, al llarg del curs
2008-2009 s’han fet tots els plans d’emergència d’autoprotecció
a tots els centres públics de primària de l’illa de Menorca. Els
plans d’evacuació dels centres de secundària ja s’havien fet amb
anterioritat. Aquesta és la situació dels plans.

A més, també s’ha de tenir en compte que s’han posat en
marxa i en funcionament els comitès tècnics d’intercentres de
seguretat i salut. S’ha fet una autoavaluació de cada centre per
part del mateix centre i s’ha impartit formació pertinent al
professorat de Menorca.

Evidentment que la figura del coordinador de prevenció a
tots els centres educatius no és encara a tots els centres, però sí
que hi estam fent feina.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, té la paraula per un temps
de cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. No exhauriré el temps. Sr.
Conseller, de qualque manera està bé que hagin fet la feina
vostès, però hi ha una discordança entre la percepció que
almanco té un dels agents educatius principals, com puguin ser
les APIME o que bé no han estat convenientment informats o
que la feina que hagi pogut desenvolupar la Conselleria
d’Educació no ha arribat, perquè si no, no s’entén que denunciïn
públicament i per escrit que, llegesc literalment, “el compromís
en l’educació també passa per adequar els edificis existents a les
normatives d’accessibilitat i mesures de seguretat (evacuació,
plans i sortides d’emergència)”, com les infraestructures,
etcètera, com denunciant de qualque manera que aquests plans
no s’han aplicat amb l’efectivitat que tots voldrien.

Sr. Conseller, torn a insistir, tal vegada farà falta obrir uns
canals de comunicació més directes amb els pares i mares
d’alumnes, perquè és una qüestió que inquieta i com més
seguretat i més tranquilAlitat tenguin els pares, sabent que les
nostres escoles de primària i de secundària compten amb tots els
mitjans i amb l’organització pertinent davant qualsevol
emergència que es pugui produir, molt millor per al nostre
sistema educatiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula, Sr. Conseller, per un
temps màxim de cinc minuts.

 EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aquests comitès de
seguretat es varen crear la legislatura passada, per no tenir o per
la raó que sigui, jo ho desconec, no es varen posar en marxa;
s’han posat en marxa aquesta legislatura. I aquí hi ha una cosa
que evidentment li don la raó, qualque cosa deu funcionar
malament de comunicació, perquè dins aquests comitès de
seguretat hi ha els sindicats, hi ha inspectors d’educació, hi ha
personal de prevenció, hi ha professors i mestres i Conselleria
d’Interior, per ventura aquí hi hauria d’haver pares, que aquí no
m’apareix en cap moment a la informació que jo tenc.

Ara, també m’estranya que els directors no hagin informat
els pares, ho miraré, ho miraré, però evidentment a mi no em
surt al document que tenia preparat el tema dels pares. Ara, si
efectivament tots aquests moviments es fan a cada centre, supòs
que de qualque manera ells han hagut de ser informats.

Actualment els set IES de Menorca disposen de plans
d’autoprotecció, així com d’una avaluació inicial de riscs
laborals i d’un manual d’autoprotecció fet. Aquest document
d’avaluació de riscs laborals i de manuals d’autoprotecció varen
ser ja elaborats per NOVOTEC, que era una empresa
subcontractada que es va fer ja a l’any 2004-2006. I s’ha de dir
que tots els manuals d’autoprotecció estan inscrits en el Registre
de Plans d’Autoprotecció de la Direcció General d’Emergència,
perquè és cert que molta actuació es va potenciar arran del fibló
de l’any 2007 i que les dues conselleries, la d’Educació i la
d’Interior en aquell moment, varen veure necessari potenciar
allò que ja estava previst fer, però que ho varen intensificar.

I és ver que a partir del 2007 és quan es varen començar a
posar en marxa, de vegades han de passar coses d’aquest tipus
perquè la gent es conscienciï que sí que és necessària.

I poques més coses li puc dir. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

II. Compareixença RGE núm. 5849/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
de l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal
d'informar sobre les actuacions i política del Govern pel
que fa a l'ensenyament de música i dansa.

Tot seguit, passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent en la compareixença RGE núm. 5849/09,
presentada per quatre diputats membres de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, mitjançant la qual solAliciten la compareixença del
conseller d’Educació i Cultura per tal d’informar sobre les
actuacions i la política seguida pel Govern de les Illes Balears
quant a l’ensenyament de música i dansa.
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Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura, l’Hble.
Sr. Bartomeu Llinàs i Ferrà per tal d’informar sobre el tema
objecte d’aquesta compareixença.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com abans he tengut
oportunitat de comentar, és una compareixença que, segons
sembla, fa molt temps que es va fer, per ventura les causes que
motivaren la petició d’aquesta compareixença no sé si hi són o
ja han desaparegut, i després ja vaig contestar una pregunta al
diputat portaveu d’educació en aquest mateix sentit sobre aquest
tema de música i dansa. No obstant, el Parlament l’ha
mantinguda i jo evidentment he de donar les explicacions que
el Parlament, en aquest cas els diputats, m’hagin demanat.

Ja li deia al diputat Munar, a la pregunta que em va fer, que
des de la Conselleria d’Educació i Cultura tenim molt present
que les escoles de música i dansa tenen una tasca important a fer
dins els nostres municipis, dins les ciutats més importants i
també, en definitiva, als ciutadans, i per tant les donam la
importància que tenen.

L’estructura d’aquests ensenyaments està estructurat en
ensenyaments elementals professionals i superiors i aquí és on
tenim distribuïdes les diferents xarxes, no és el mateix parlar
d’elemental d’escoles de música o de conservatoris a nivell
elemental que professional i superior. Jo el que sí vos vull dir és
que a nivell elemental tenim el Conservatori del municipi de
Palma, més el conservatori propi; després hi ha 44 escoles de
música reconegudes i 5 autoritzades, tenint en compte que les
autoritzades evidentment funcionen com si fossin els mateixos
conservatoris, perquè reuneixen les mateixes condicions i
idoneïtats de cara al reconeixement que es fa a l’alumnat.

Quant als professionals, aquí també voldríem dir que estan
estructurats de tal manera que a Palma, a Maó i a Eivissa
existeixen, a pesar que, després, quan hagi de parlar del tema
d’infraestructures, veurem la situació en què es troben cada un
d’ells. També podríem parlar a veure si són suficients aquests
conservatoris professionals en els llocs que hem comentat
abans. I després, del superior, també n’hauríem de parlar perquè
realment és on hi ha l’elit de tots aquests estudiants, de totes
aquestes persones que volen agafar la professió de músic i per
tant aquí és on s’especialitzen d’una manera total.

L’alumnat de les escoles de música, incloses les
reconegudes i les autoritzades, és d’uns 6.300 alumnes; el dels
conservatoris de grau professional nostre, directament de la
conselleria, són uns 500 i l’elemental dels nostres també
conservatoris, uns 600.

Hem de dir que també en el Conservatori de Palma hi
conflueix dansa, que en aquest cas és menor, són només 217
alumnes que hi participen, enfront dels 220 del superior.

Podríem entrar en més detalls, però crec que per ventura,
també voldria dir que això és una tasca que va començar a un
moment determinat, bé, el Conservatori superior és una
institució ja des de sempre; les escoles, quan s’intenta
reglamentar-les i per tant homogeneïtzar-les és a la legislatura
1999-2003, concretament va ser el conseller Damià Pons qui va

dur aquesta tasca, i a partir d’aquell moment s’ha anat
implantant d’una manera bastant estesa a tota la nostra
geografia.

També voldria dir que en base al que tenim i al que volem
fer, volem fer una sèrie d’actuacions de cara al futur sobretot
per saber realment el que tenim i si el que tenim és el que convé,
i si el que convé hem de seguir potenciant-ho i si no convé ho
hem de rectificar, per això hi ha grups de feina que fan feina en
aquest sentit. I després hi ha una altra cosa també molt
important, que són les infraestructures adequades per dur a
terme aquesta política. Hi ha una cosa que està pendent, que és
la segona fase del Conservatori Professional i Superior; hi ha un
projecte fet, crec que és de l’altra legislatura, és un projecte que
a nosaltres ens pareix adequat. Hem tengut problemes de
finançació, com saben, però no hem tirat la tovallola i en aquest
moment el director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent té l’encomana directa del conseller
perquè miri el sistema de com fer possible la construcció
d’aquesta segona fase del Conservatori Professional i superior
en base al projecte que ja teníem fet de la legislatura passada.
Això per una banda.

I per una altra banda, també ens agradaria poder obrir
conservatoris professionals o extensions dels conservatoris
professionals a Inca i a Manacor, o si no a Manacor, a Felanitx,
perquè també a Felanitx tenim una construcció d’un altre centre
que, per ventura, enlloc d’ubicar-se a Manacor hauria de ser a
Felanitx, és una altra cosa que també tenim damunt la taula.

El tema de les escoles de música, que ja li vaig comentar al
diputat Munar, en aquell moment crec que no havien sortides,
quan vostè em va fer la pregunta; en aquest moment ja han
sortit, eren 241.000 euros. Aquesta convocatòria ja s’ha resolt,
crec que ja s’ha publicat en el butlletí, o resolució final, però bé,
estava a punt de publicar-se, per a les ajudes que s’han donat a
totes les escoles de música que ho hagin demanat en la quantia
el més adequada possible a la petició que havien fet.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President, Conseller.

Procedeix ara la suspensió de la sessió, per un temps ...,
demanarem als portaveus. No? Idò, prosseguiríem i per tal de
formular preguntes o observacions intervé per part del Grup
Parlamentari Popular l’Hble. Diputat Sr. Miquel Munar i
Cardell, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, aquesta compareixença la vàrem
demanar quan un servidor no n’era responsable i hi havia altres
qüestions, però n’hi ha una que roman d’una forma total: en el
treball magnífic que va fer el doctor Martí March, que l’altre dia
vàrem tenir el gust que ens presentàs, que vàrem disculpar la
seva absència per motius de salut, supòs que efectivament ja
veiem que s’ha recuperat magníficament, hi ha un apartat que
parla d’una forma crec que molt acurada, molt interessant, de
quina és la problemàtica de les escoles de música. Crec que
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l’anàlisi, vostè deia fa un moment que en aquests moments hi ha
equips de treball que fan una mica la foto finish, jo si m’ho
permet, mot afectuosament li diré que aquesta foto finish està
immensament definida, hi ha un treball fet pels propis
professors de les escoles, ja fa dos anys, aquest treball de Martí
March, és a dir, el que necessitam i el que hauríem de tenir crec
que està infinitament aclarit.

L’anàlisi de si a les hores lectives dels alumnes els fa que
quasi visquin dins el cotxe anant amb l’entrepà d’una classe a
l’altra, del colAlegi al conservatori; tot el problema del
professorat; de les línies pedagògiques que no estan del tot
definides; de les escoles que depenen, que no depenen; de si
hem de tenir un model conservatori cèntric o no conservatori
cèntric, tot això és discutible, però jo crec que, com que estic
segur que vostè ho farà i estic segur que ho farà amb el criteri
del professorat i dels subjectes actius i passius, hi ha una qüestió
que sí em pareix cabdal, que és, independentment de
regularitzar tota aquesta situació de les escoles que fins ara
presten una funció però que no són contemplades d’una forma
acadèmica i per tant no tenen sistemes, la metodologia per
ventura és distinta de la que utilitzen en el conservatori, el
professorat per ventura no es troba amb les condicions
necessàries, els convenis que tenen el professorat són els pitjors
amb molta diferència, etcètera, tot això estic convençut que, fins
i tot per la llei, bàsicament Newton, això passarà que es
regularitzarà i es farà.

Però a mi m’agradaria arrancar-li un compromís i si fos així,
nosaltres donaríem per magnífica la compareixença del
conseller, que seria que convocàs els ajuntaments. La meva
opinió és que crec que aquí sí que s’hauria de convocar els
ajuntaments, perquè són els que duen el pes d’un tema que, al
meu parer, no és competència seva, o al nostre parer, perdó, i la
meva opinió personal és que hauríem de defugir de la subvenció
per anar al conveni. És a dir, crec que les subvencions és una
mica el que diem dins els serveis socials l’almoina i la justícia;
és a dir, crec que s’han de fer convenis i que aquests convenis
s’han de regularitzar amb els ajuntaments que tenen les escoles;
s’ha de quantificar quina és l’aportació que ha de fer
l’ajuntament, quina han de fer els pares i quina han de fer i dotar
de línies de subvenció, vull dir, de beques aquelles famílies que
no puguin, però crec això sí que és el moment, perquè els
ajuntaments no ho poden seguir assumint.

Per tant, si vostè assumís aquest compromís de convocar els
ajuntaments, nosaltres ens donaríem per satisfets i creim que
aquesta compareixença hauria tengut un resultat magnífic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, voldria contestar
conjuntament els diferents portaveus? Sí.

Idò passaríem a la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, intervé la diputada Sra. Rita i Larrucea, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes i benvingut Sr.
Conseller i tots els membres del seu equip que l’acompanyen,
gràcies per ser aquí aquest capvespre.

Bé, li volia donar les gràcies també per les seves
explicacions, que ens permeten tenir una visió general sobre
aquests estudis que, si bé entren dins allò que s’ha definit com
a estudis de règim especial, també és cert que cada vegada tenen
més importància dins la nostra societat.

S’ha de dir també que l’estructura d’ensenyament d’aquestes
disciplines artístiques cada vegada és més complexa.
Efectivament, tenim els centres oficials que imparteixen
ensenyaments elementals, entre els que explicava vostè, els
centres del conservatori elemental, centres autoritzats també, és
a dir, centres privats que poden expedir títols oficials i que són
adscrits a un centre docent públic, conservatoris professionals
i les seves extensions; però és cert que també tenim aquestes
escoles municipals i altres que són privades, algunes que són
reconegudes i altres que no són reconegudes, perquè no han
iniciat el procés, perquè tal vegada no els ha interessat, de
reconeixement, que no són a la xarxa, o sigui que no han volgut
passar per aquest procediment, però que també he de dir que
compleixen una funció important, tant educativa, però també
cultural i social.

Entre d’altres, tenen la de cobrir una demanda d’infants
entre 4 i 8 anys que encara no poden entrar a les escoles de la
xarxa i que ja decidiran, tal vegada en el futur, si volen o no
continuar estudis en el conservatori; o també aquells majors de
13 anys i persones adultes que no podrien entrar a un
conservatori sense fer una prova d’accés allà on es demana
haver fet 4 anys de solfeig, però que tenen el seu oci, el seu
interès, o la seva afició també en la música i que és important
mantenir; o també hi ha una demanda existent per cobrir unes
especialitats musicals que a les escoles de música reconegudes
no es donen, per exemple música moderna, jazz, etcètera.

Per tant, crec que és molt interessant continuar donant suport
a aquest tipus d’estudis artístics. També és important conèixer
o aclarir com se sostenen aquestes escoles, sobretot les escoles
que no són conservatoris, que no tenen una educació reglada. En
general són municipals, com ha dit aquí el portaveu del Grup
Popular i se sostenen també mitjançant ajuts no només del
municipi, dels pares, també del Govern, la conselleria i també
dels consells insulars. Jo crec que és important reconèixer totes
aquestes administracions que estan involucrades en el tema de
les escoles infantils.

És per tot açò que nosaltres compartim la decisió de la seva
conselleria de realitzar un estudi de la situació. És cert que és un
bon estudi que ve reflectit a l’anuari de l’educació de les Illes



564 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 41 / 3 de desembre del 2009 

 

Balears de 2009, però consideram que també són importants
aquestes reunions de grups de feina per poder precisar més la
casuística de tot aquest tipus d’escoles, d’estudis, de
sosteniment, etc. Per açò també li volem dir que estam molt
satisfets que al final les convocatòries que es feien d’ajuts
s’hagin pogut desbloquejar i que enguany ja surtin de manera
normal aquesta ajuda, la del 2006 s’havia aturat i havia estat la
darrera convocatòria, però amb doblers del 2007, s’havien
deixat les arques de manera precària.

Per tot açò, li deim que estam contents de sentir que els
estudis, que aquests sí competència de la conselleria, els dels
conservatoris, estudis elementals professional i superior; i la
implicació que té la conselleria, sobretot quant a infraestructures
com ja s’ha dit. Crec que les quatre illes arrosseguen des de fa
molts d’anys moltes deficiències en aquest sentit. I sembla que
l’any 2010 comptarem amb les reformes, ampliacions, nous
centres com el d’Eivissa, el de Maó i el de Felanitx. Hem de dir
que els tràmits són molt llargs, supòs perquè no són
ensenyaments obligatoris, però els tràmits per al nou
conservatori d’Eivissa varen començar durant la legislatura 99-
2003, o sigui en l’època de Damià Pons, del conseller Damià
Pons. També l’Escola de Música i Dansa de Felanitx va
començar l’anterior legislatura. I la de Maó hem de dir que ja
quedava petita i estreta l’any 2003.

Per tant, nosaltres estam contents de sentir que finalment
durant aquesta legislatura es podrà comptar amb centres
adequats per a aquests estudis. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar als diferents portaveus
té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Moltes gràcies, Srs. Presidenta. Senyors diputats, és cert que
sembla que les construccions en temes d’ensenyaments
especials en el cas de música es retarden molt. Estam a punt
d’inaugurar dins el primer trimestre de l’any que ve el centre
d’Eivissa, que estarà ja a punt per dotar-lo i fer-hi el trasllat. El
centre de Menorca el dia que vaig tenir oportunitat de parlar
amb el batle de Maó, em va dir que ja estava a punt de fer
l’entrega del solar i per tant, poder ja iniciar la construcció. I el
de Felanitx també és una altra història un tant estranya, però que
ens ha passat, la fallida de l’empresa i això el que ha fet ha estat
en certa manera endarrerir la construcció a un altre indret
important, com és aquell indret de Mallorca. Això és cert, esper
que ho puguem solucionar.

També en algun moment ens hauríem de plantejar un altre
tema i és el tema de l’alumnat de les escoles de música. És cert
que la LOE estableix tota una sèrie de plantejaments referits a
escoles de música, però després hauríem de veure que de
vegades hi ha alumnat que sí vol fer estudis elementals de
música per després passar al superior, o al professional i al
superior. Però també trobam de vegades alumnat que els pares,
amb tot el seu dret, el que volen és que els seus fills aprenguin
un instrument perquè la música els agrada, perquè tenguin una
educació musical més profunda, però realment en algun moment
haurem d’analitzar i haurem de veure quines són les coses que

s’han potenciar o no, perquè una vegada entren dins allò que és
el sistema ordinari educatiu i els altres entrarien dins un sistema
complementari, que també ha d’existir, però que ja no és de la
mateixa manera com si uns alumnes volguessin fer natació o un
altre tipus d’activitat extraescolar que la família considera que
és molt positiva. És un altre tema que haurem d’analitzar,
haurem de veure quin tractament s’ha de fer. Ens trobam que hi
ha molts d’alumnes. Hi ha una cosa molt clara a tenir en
compte, un alumne d’ensenyament elemental costa uns 2.700
euros, un alumne del Professional se’n va als 6.000 euros, un
del (...) 15.000-16.000 euros. És a dir, si ho comparam amb
altres tipus d’ensenyament ens trobam que estam molt per
damunt a causa de l’especialització que suposa haver de tenir un
professorat molt qualificat i a més, el cas d’aquests
plantejaments. Són casos que haurem d’analitzar.

I ara també per contestar-li al diputat Sr. Munar, li he de dir
que és cert que hi ha uns estudis fets, jo per ventura m’he
expressat molt. És a dir, el que tenim previst és fer una jornada
que sí fa estudis, però una jornada que se farà dia 12 d’aquest
mes, és a dir ja, on aquests estudis que tenim i que se faran en
base als comitès de feina i de treball que ja s’han fet i que per
suposat podran utilitzar altres coses que s’han fet, s’analitzarà
la situació real en què se troba l’ensenyament de la música i
també quines són les diferents opcions i sortides que té. I aquí
dins hi participen representants del Conservatori Superior, dels
conservatoris professionals, les escoles de música, els sindicats
i els ajuntaments, i els consells, perdó, els consells també. Per
tant, aquesta jornada que es farà d’aquí a pocs dies és fruit de tot
el que havia passat abans i del que havia succeït anteriorment en
aquests dos cursos passats, de tal manera que allà puguem treure
unes conclusions i veure també altres experiències mitjançant
taules rodones i sobretot amb la participació de persones d’altres
comunitats autònomes, que de vegades coses que nosaltres ja
tenim el problema, ells ja tenen la solució; per tant, podem
agafar un model adaptable o no a les Illes Balears, moltes
vegades no és adaptable per qüestió de la fragmentació
territorial que abans el Sr. Gornés havia explicat en un altre
aspecte, però que sempre ens trobam davant d’aquesta realitat.

Per tant, les conclusions que es treguin d’aquesta trobada
també serà una cosa que podrem posar a disposició de les
persones que els interessi tenir aquests resultat per veure de
quina manera agafam d’una manera seriosa i d’una manera
tranquilAla, sense pressions, de moment la cosa està bastant
tranquilAla i mitjançant el resultat que tenguem, poder treure el
punt de partida i veure el punt d’arribada. Per tant, això serà la
nostra participació com a conselleria, com un element més
coordinador de tota aquesta tasca, sense imposar en principi una
idea ja fixa, sinó escoltant tothom i ja veurem després quines
són les coses més adequades que podem fer, les actuacions més
adients, i sobretot tenint en compte qualque moment aquest
tipus d’alumnat, ho deix així, no vull crear un conflicte, però
que tots els grups polítics haurien de pensar que no és el mateix
donar subvencions per a persones que efectivament s’han de
professionalitzar que donar subvencions per a persones que,
amb tot el dret i hi estam d’acord, estan fent uns estudis
complementaris als seus estudis, que també podrien ser
d’educació física o d’altres aspectes que se podrien donar. Per
tant, s’haurien de tractar per igual.
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No sé si m’he deixat qualque cosa. El director general em
comenta que per part de la conselleria, no ho he dit, si algú vol
participar no hi ha cap problema per part de la conselleria, si
volen anar a les jornades i estar en contacte amb la gent que hi
participi. Per part de la conselleria no hi haurà cap problema en
absolut.

Sra. Presidenta i senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari Popular intervé l’Hble. Diputat Sr. Miquel
Munar i Cardell.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, molt amable per la seva explicació, esperarem que
passi aquest dia 12. En qualsevol cas segurament en aquesta
jornada els ajuntaments hi enviaran tècnics. Jo em reiter que
seria interessant que el conseller s’entrevistés amb els
ajuntaments, i quan dic ajuntaments no me referesc a un tècnic,
sinó els regidors que duien aquesta qüestió, simplement per
poder...., sé que vostè té aquesta capacitat d’esponja, d’entendre
les coses, és molt distint que les expliqui un tècnic o que les
expliqui un batle. Per tant, la meva proposta continua sent
aquesta. 

Efectivament no és el moment de turbulència, la trencadissa
de les olles del pacte quasi ja se sent i per tant, és el moment
dels pactes. Jo li oferesc simplement..., crec que dia 12 sortiran
conclusions molt interessants, però m’agradaria, si fos possible,
que el conseller, o director general, es comprometessin a rebre
els ajuntaments de totes les illes. Crec que amb això tendríem
una visió més globalitzada i tendríem una possibilitat que els
ajuntaments també sapiguessin de primera mà què s’espera
d’ells i a què es compromet la conselleria.

Moltes gràcies per la seva amable explicació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé la Sra. Rita i Larrucea..., no. Idò, Sr. Conseller
en torn de contrarèplica té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Moltes gràcies, Srs. Presidenta. El director general em
comentava que possiblement estan convidats els regidors de
cultura de cada ajuntament, no ho sé, ho hem de comprovar, és
una cosa que faran. 

I també he de dir sobre el tema de les escoles de música que
aquesta setmana vaig ser a Manacor pel tema del començament
d’un edifici i el batle em va posar aquest tema damunt la taula,
em deia que tenien moltes despeses, que això suposa molts
d’euros i jo pensava que sí efectivament, i Manacor és Manacor,
però m’imagín que Santa Maria, Consell, el meu poble mateix,
Esporles, els ingressos són molt menors i mantenir una escola
d’aquest tipus és complicat. És evident que després hi ha
greuges comparatius de gratuïtat, si són a Palma o a pobles, això
és un tema que s’ha tengut en compte de vegades o s’ha posat
damunt la taula. I tal vegada aquests estudis que no estiguin
dirigits cap una formació específica d’ensenyament reglat,
hauríem de veure el percentatge que hauria d’aportar cada part,
les famílies, els ajuntaments, els consells i la conselleria.

Però jo crec que podem agafar aquest envit que vostè fa,
haurem de fer unes conclusions i quan tenguem les conclusions
fetes haurem, de veure amb quines persones les podem discutir.
Partirem d’uns documents que existeixen i d’unes conclusions
d’unes jornades i en base a aquestes conclusions de la jornada
i els documents que hi ha en qualque moment haurem de fer una
trobada per saber exactament cap on anam en aquest sentit. Per
la meva part així serà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I no havent-hi més assumptes
a tractar, aquesta presidència agraeix la presència del Sr.
Conseller i dels membres que l’han acompanyat en aquesta
sessió.

S’aixeca la sessió.
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