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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Fernando Rubio.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta. Esperança Marí substitueix l’Hble. Sr. Xico
Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

Passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 3443, 3445 i 5951/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3443/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció de
l'administració educativa als centres que tenen més
alumnat nouvingut.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 3443/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
atenció de l’administració educativa als centres que tenen més
alumnat nouvingut, té la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita i
Larrucea, per un temps màxim de deu minuts. Moltes gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei és
una de les tantes que ha estat elaborant el nostre grup
parlamentari durant també el passat període a l’objecte de
millorar l’atenció a la diversitat a les aules de les Illes Balears.
Recordaran que el nostre grup va denunciar, juntament també
amb el Grup PSM-Iniciativaverds de quina manera aquesta
atenció és la que va patir en primer lloc retalls pressupostaris de
l’actual gestor de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, de manera que van suprimir els programes, com el
PAIRE, d’atenció a l’alumnat nouvingut.

Avui ens centrarem en una altra qüestió que no és manco
important, i les propostes que presentam han de beneficiar
directament els centres educatius, però d’igual manera
beneficiaran també, si s’aproven, l’alumnat, tant si és aquell
autòcton com si és nouvingut, que és del que es tracta, en
definitiva.

Perquè es facin una idea de la importància de l’alumnat
estranger, sobretot d’immigració, en el nostre sistema educatiu,
els diré que l’any 2008 hi havia un 16,7%, que és el moment
que sembla que n’hi ha hagut més. És cert que actualment,
encara que no tinguem les dades actualitzades d’inici de curs,
l’alumnat nouvingut sembla que està baixant, per desgràcia a
causa de la crisi econòmica i no perquè s’hagi solucionat la
problemàtica que va obligar els seus pares a sortir del seu país,
i ara ja no hi ha tantes incorporacions tardanes com hi havia,
però tot i açò ens trobam que alguns centres educatius de les

Illes Balears tenen un tant per cent d’alumnat nouvingut molt
elevat.

A la mateixa exposició de motius de la proposició no de llei
ja vam fer una pinzellada d’açò amb les xifres que ens va donar
la conselleria a una pregunta de resposta escrita formulada per
aquesta diputada. Les xifres, així per damunt, en diré només un
parell, eren que a Menorca hi havia una escola el curs passat
amb un 27,20% d’alumnat nouvingut. A Mallorca hi ha centres
que superaven el 60% -estic parlant del curs passat- i uns quants
el 45%, i a Eivissa hi havia un cas d’un 52% i un parell més del
40%. Estem parlant de centres públics, òbviament, perquè els
privats o els concertats en tenen molt manco. Si ho volen
consultar la resta de diputats, sàpiguen que no podran trobar al
Butlletí Oficial del Parlament a partir del mes de març, em
pareix que era, de 2012, i surt la relació de cada un dels
municipis de les Illes Balears.

Amb aquestes xifres ja poden apreciar la complexitat que
existeix a alguns centres, una complexitat que és el resultat d’un
sector de la població amb una gran mobilitat en si mateix, i que
també els que es troben en edat escolar s’incorporen a vegades
amb el curs ja començat, o se’n van quan encara no ha acabat,
o perquè hi ha una important diversitat també lingüística, uns
índexs socioeconòmics molt baixos, desarrelament, etc., i tot
açò té una incidència directa també en el treball del professorat
i en el rendiment d’aquests estudiants de què parlam, però
també de la classe en el seu conjunt.

Fa uns anys, a l’anterior legislatura, hi havia uns programes
adreçats a palAliar aquesta problemàtica, recordaran -ja n’hem
parlat- el programa PAIRE, del qual vam parlar molt durant el
passat període, i en vam parlar precisament perquè va ser, com
he indicat al principi, un dels primers que van caure. Aquest
curs he estat demanant a escoles a veure què passava amb
aquest programa, si es reincorporava o no, i m’ha passat una
cosa bastant curiosa: les escoles a les quals he demanat no saben
si s’ha tornat a posar en marxa o no. Per internet he trobat una
figura que és l’ADI, Assessorament per a l’atenció a la
diversitat i la interculturalitat, dins el programa PAIRE; per tant
supòs que existeix, però quan ho demanes a les escoles o als
instituts no ho saben. Sabem del PALIC, d’atenció a l’idioma,
però del PAIRE no.

Bé, aquesta PNL, per tant, pensam que és totalment
pertinent en aquests moments perquè la problemàtica no només
no s’està solucionant sinó que es va agreujant, tot açò amb unes
mesures ara de caire general que s’han adoptat a partir de fer
pagar el dèficit públic a l’educació i a la sanitat d’aquest país en
lloc de fer-ho a aquells sectors que tenen doblers. Aquestes
mesures les coneixen tots vostès, que s’han aplicat darrerament,
que són més alumnat per classe i un professorat amb tantes
hores de classe efectiva que no pot donar una atenció
individualitzada, que és el que seria necessari. No poden tampoc
ni coordinar-se amb els altres professors de l’àrea, no poden
adaptar material, etc., etc.
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Hi ha un fenomen que també s’hauria de corregir, i és que
com hem dit també al principi els centres concertats tenen una
menor diversitat d’alumnat, i per tant aquesta es reparteix
precisament o recau sobretot en els públics, i per tant és una
dificultat afegida. És per aquest motiu que la nostra proposta és
que el Govern de les Illes Balears garanteixi una redistribució
adequada de l’alumnat nouvingut entre tots els centres
sostinguts amb fons públics -encara hi són a temps, encara que
ja hagi començat el curs, perquè encara aquest alumnat es va
incorporant durant tot el curs-, i també demanam que es doti el
professorat de suport necessari a jornada completa per donar
atenció a la diversitat en aquells centres on l’alumnat nouvingut
superi el 20% del total. Actualment ja sabem que els EDE, els
professors d’atenció a la diversitat, també estan desapareixent
del mapa docent de les nostres illes; si a un centre n’hi havia dos
ara n’hi ha un o cap. Idò nosaltres demanam que açò no passi en
aquells centres que tenen més d’un 20% d’alumnat nouvingut.

I finalment també demanam que les ràtios dels centres que
superin aquest 20% d’alumnat nouvingut estiguin a la part baixa
de la forquilla legal, perquè està clar que els fillets i les filletes
que tenen més problemes d’entrada, pel desconeixement de les
llengües oficials, pel desarrelament, per origen socioeconòmic
desfavorit, per dificultats d’aprenentatge, etc., en un context que
sigui més reduït, de manco fillets i filletes, i amb una atenció
més individualitzada tenen més possibilitats de
desenvolupament tant personal com intelAlectual, encara que no
treguin notes molt altes, és a dir, que no es persegueixi
l’excelAlència d’un centre a base de perseguir, o llevar, o deixar
pel camí aquest tipus d’alumnat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Compartim amb la Sra. Rita i amb
el Grup Socialista, per tant, aquesta proposició i aquesta
preocupació. Crec que la trobaríem arreu dins aquest parlament,
dins la història de propostes de defensar millores, entre les quals
l’atenció a la diversitat. Ara ha anat canviant, ara ja quasi
demanam que quedem com estàvem, que no s’empitjori, com
s’ha empitjorat en aquest curs d’una manera dramàtica, tot el
suport que tenia la diversitat. I, sobretot, que els recursos que
tenim per destinar a la diversitat es destinin íntegrament a la
diversitat en comptes de dispersar-se amb l’obsessió del Partit
Popular quant a la segregació lingüística en comptes del
veritable repte que tenim, que és el de la cohesió i el d’atendre
la gent que realment el decret d’atenció a la diversitat doncs
identifica d’una manera racional i objectiva com l’univers de
persones que realment necessiten aquests suports addicionals.

Com s’ha apuntat hem anat denunciant la desaparició de
programes d’atenció, d’equips d’atenció a la diversitat; els
orientadors parlaven no fa gaire d’una disminució del 30%
respecte del colAlectiu que en aquest moments atenen a les
escoles, com tots els equips que hi havia de suport, i realment
l’altre dia parlava amb personal de Joan XXIII a Inca i, malgrat
que sigui sortir un poc concretament del colAlectiu del qual ara
ens parlava la proposició, s’apunta que torna personal o tornen
persones que havien estat integrades dins l’escola general, dins
l’escola ordinària, perquè la desaparició de personal de suport
doncs està tornant cap a l’educació especial. Això sense més
recursos, evidentment, sense més recursos, amb retall de
recursos també a l’educació especial.

Com s’ha apuntat aquest retall dins l’educació general també
va acompanyat d’augment de ràtios, per tant d’atenció, de
densitat, de dificultat, de complexitat a cada una de les aules i
en conjunt del colAlegi.

En aquest sentit la tasca que fa l’escola amb el colAlectiu -i
torn una miqueta també a centrar-ho en el tema de la
immigració- és cabdal; ho és en el tema de l’aprenentatge, en la
qüestió acadèmica estricta, per a tota la població, per permetre
que tothom pugui treure uns resultats d'èxit de la seva
experiència acadèmica, però ho és de cohesió social de
primeríssim ordre. Hi ha moltíssima gent que només aprèn les
llengües del país a través de l’escola, és el gran socialitzador
que tenim que ha convertit doncs aquesta allau migratòria que
han viscut les Illes Balears els darrers 20 anys, doncs s’ha duit
amb moltíssima pau, amb ressorts d’acompanyament
importants, cap d’ells venguts des del departament
d’estrangeria, des de les delegacions de Govern, sense cap full
de ruta d’integració per part de l’Administració de l’Estat, molt
menys amb la llengua pròpia del país, això és ignorat
absolutament pels departaments d’immigració i per la Delegació
de Govern, ho ignora, es pensa que només tenim una llengua a
les Illes Balears, i en canvi l’escola ha fet realment una feina
magnífica que ara se li qüestiona.

Les dades que s’han apuntat són realment espectaculars, es
miri per on es miri, dins els paràmetres europeus, de nouvinguts,
i per tant tota la complexitat i les tensions que això representa.
Per convertir-ho en una riquesa, per convertir-ho en un element
positiu i engrescador evidentment es necessiten recursos, i es
necessita treballar-ho amb alegria, amb ressorts, amb
entusiasme, i això ho dóna doncs tenir els instruments per fer-
ho; segons les feines, les eines, i cada vegada ens han donat més
feines i ens van llevant les eines, i això està creant realment una
situació no només de perplexitat, jo diria que de depressió dins
el sistema educatiu. 

Avui veure que a la inauguració de l’any acadèmic a la
universitat no es deixava entrar als alumnes per por que fessin
una protesta realment jo crec que era una situació que no l’havia
vista mai, jo no l’havia vista mai. I els motius seran els que
seran, però la veritat és que hem arribat a un punt en què la
Coral de la Universitat no pot entrar al paranimf o no pot entrar
a l’acte per si un cas, quan entra la coral, no hi entrin
estudiants... Bé, això és el que hem viscut avui matí.
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La qüestió és que, com s’ha apuntat, necessitam personal per
a totes aquestes escoles, els percentatges -s’ha apuntat més del
20% però aquest 50, aquest 60%, aquestes puntes que
s’apuntaven- són molt difícils d’afrontar, i crec que hem de fer
una reflexió tots plegats. És imprescindible que hi hagi prou
professors en aquesta mena d’aules, que hi hagi tots els serveis
d’acompanyament que siguin necessaris.

Precisament en el tema lingüístic de les dues llengües
oficials va posar una vegada l’exemple el conseller -i acab, Sra.
Presidenta- del personal que venia..., les persones que venien de
la Xina, de Txèquia, jo crec que d’una manera absolutament
desafortunada comparà l’aprenentatge del català amb la
població xinesa, però en tot cas el que sí que hi havia en aquell
moment eren suports, sessions intensives d’aprenentatge de les
llengües en 30 hores, en 40 hores, perquè com a mínim entengui
l’alAlot que acaba d’entrar dins una aula les llengües en què
s’estan impartint les assignatures o les matèries, i tot això està
desapareixent. Clar, la complexitat, jo crec que tots la notam, jo
crec que molts de nosaltres l’hem viscuda a l’escola dels nostres
nins, perquè el fenomen és general, i crec que si aquesta
integració no està ben acompanyada realment té unes
conseqüència sobre el conjunt de l’aula i jo diria fins i tot ja
sobre el conjunt de la percepció de la immigració, és a dir, que
realment del que estam parlant de paraules majors dins la
cohesió i dins el debat de convivència ciutadana. 

Per tant em sembla molt oportuna la proposta i confii que si
hi ha recursos per fer un autèntic absurd com donar suport a la
segregació lingüística dels nins, que no la demanen ni els pares
en la seva immensa, immensíssima majoria tot i la insistència
que fa el nostre govern, n’hem de trobar per a la diversitat real
que necessita “impepinablement” -i perdonin l’expressió-
d’aquest suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana María Aguiló i Garcías per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats,
l’alumnat nouvingut es distribueix de forma equilibrada entre
tots els centres sostinguts amb fons públics, tal i com regula
l’ordre d’admissió d’alumnes a centres sostinguts amb fons
públics. Quan ens referim a centres sostinguts amb fons públics
feim referència a centres públics i a centres concertats.

Aquesta intervenció, que garanteix la distribució equitativa
de l’alumnat d’incorporació tardana, es du a terme i compta ja
amb una arrelada trajectòria. Aquesta distribució equitativa es
materialitza tenint en compte les places vacants i disponibles
arreu de totes les Illes Balears. Es fa efectiva en qualsevol
moment del curs en què se solAlicita la incorporació de
l’alumnat en el sistema educatiu de les Illes Balears. A més a
més, sempre que les circumstàncies així ho possibilitin,
s’intenta que la ràtio en els centres educatius que reben per tenir
vacants aquest alumnat d’incorporació tardana sigui inferior a

la dels altres centres que no reben alumnat d’aquestes
característiques de forma intermitent al llarg del curs escolar.

Miri, jo crec que ja basta de demagògies entre centres
privats, perdoni, entre centres públics i centres concertats. Hi ha
centres concertats que tenen molts de nouvinguts, hi ha centres
públics que tenen menys nouvinguts. És a dir, no té res a veure
que sigui un centre concertat o que sigui un centre públic;
simplement no té res a veure. Vull dir que si nosaltres ens anam
per exemple al CC San Vicente de Paúl de la Soledat, té més,
molts més nouvinguts que el CP Binissalem, per exemple. És
que això no té res a veure, és que això és una demagògia que
vostès utilitzen una vegada i una altra. Per tant quins centres
concertats?

El que passa és que moltes vegades escolarització..., jo dic
perquè ho he viscut a dins. Moltes vegades el que passa és que
els pares se’n van a escolarització i demanen sempre una escola
que sigui a la vora de la seva zona de residència, i per això tal
vegada a segons quines barriades de Palma es concentrin més
segons quins tipus d’alumnes nouvinguts. Simplement passa
això, res més. Per exemple aquí tenim el CP Jaume I que jo crec
que és un dels centres públics que té major nombre d’alumnes
nouvinguts, però és que els pares ens l’estan demanant. Al CP
La Soledat també hi passa el mateix, però, repetesc, el CC Sant
Vicenç de Paül, que està quasi a la vora del CP La Soledat, té
els mateixos nouvinguts. Vull dir que això no.

Per tant votarem que no perquè és una reincidència. S’està
fent i s’està fent segons les possibilitats d’escolarització,
únicament i exclusiva.

El segon punt. Els centres educatius que compten amb un
percentatge d’alumnat nouvingut del 20% del total del seu
alumnat matriculat tenen en plantilla professionals integrats a
l’equip de suport educatiu i d’atenció a la diversitat per garantir
la flexibilització dels grups amb la finalitat de procurar-los una
atenció molt més individualitzada, directa i personalitzada en
funció de les seves necessitats, característiques i mancances, per
tal que es pugui superar i integrar-se tan aviat com sigui
possible en un grup ordinari, o, si més no, esdevenir possible
que dins el mateix grup ordinari de referència rebin el suport
que pugui garantir la seva evolució escolar progressiva i
positiva.

Evidentment no totes les escoles són iguals. Hi ha escoles en
què les aules de PALIC funcionen molt bé; hi ha escoles en què
les aules de PALIC, que, per cert, PALIC vol dir programa
d’acolliment lingüístic, no funcionen gaire bé, vull dir, és que
jo crec que és, i ho torn repetir, és el moment de revisar, és el
moment de revisar les aules de PALIC, és el moment de revisar
l’atenció a la diversitat, perquè, miri, jo he tengut professors
d’atenció a la diversitat que m’han agafat un nin anglès, per
exemple, que no sabia res, i només se l’enduien dues hores a la
setmana. Vull dir que jo crec que això no és el que toca per a un
alumnat nouvingut. Per tant jo crec que és moment de revisar
què feim amb aquests alumnes nouvinguts, i de revisar que
estan fent dins les escoles amb les aules de PALIC i amb els
ADE, simplement i senzillament. Per tant tampoc..., votarem en
contra perquè és una obvietat el que s’està fent.
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Quant al tercer punt, en aquests moments, tot i que el reial
decret de la Llei 14/2012, del 20 d’abril, així ho permet, no hi
ha cap grup de classe a les Illes Balears on se superi el 20% de
la ràtio. Totes les ràtios arreu de les Illes Balears i arreu dels
centres, nivells i etapes educatives estan sota d’aquests
percentatges, cosa que no passava la legislatura passada. Si més
no pot ser en alguns casos a fi i efecte de garantir
l’escolarització dels alumnes en edat d’escolarització
obligatòria, les ràtios de referència arriben al 10% d’increment.
No podem oblidar en cap moment que la directora general de
Planificació i Centres, en aquell moment la Sra. Elvira Abadia,
va enviar una carta als centres i els donava permís per
augmentar les ràtios. Per tant, això ho arrossegam des de fa tres
anys i per favor no embullin més la cosa! Ho arrossegam des de
fa tres anys l’augment de ràtios! El problema no és l’augment
de ràtios, hi ha molts més problemes dins les escoles. Per tant,
per favor, solucionem d’una vegada per totes els vertaders
problemes dins l’educació. 

La dotació a un centre de la quota pel que fa a l’atenció a la
diversitat s’assigna a partir de la demanda realitzada pel mateix
centre educatiu, pels mateixos directors, pels mateixos equips
d’orientació, que són qui, en funció de les necessitats d’atenció
i suport a l’alumnat d’aquestes característiques, en fan la
petició. El Servei d’Atenció a la Diversitat, el SAD, estudia
cada demanda formulada i aplica els criteris determinants en
comissió, on hi ha representació de la Direcció General de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives i la
Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional, en determina l’adjudicació a cada centre escolar,
una vegada definit el perfil de cada plaça a assignar.

Per tant, votarem que no a aquesta proposició no de llei.

I ja per acabar, Sr. Alorda, li vull dir que la lliure elecció de
llengua no és un caprici del Partit Popular, és una sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, on ens diu que
la Sra. Bàrbara Galmés va fer un decret en contra de la
Constitució, un decret en contra de l’Estatut d’Autonomia, on
prohibia als pares la llibertat per elegir la llengua d’aprenentatge
dels seus fills. Encara que sigui un sol pare a totes les Illes
Balears que vulgui elegir la llengua d’aprenentatge del seu fill
hi té dret, perquè així ho marca la Constitució Espanyola,
l’Estatut d’Autonomia i l’article 18 de la Llei de normalització
lingüística.

I ja, per acabar, avui la mateixa rectora de la Universitat ha
demanat disculpes per tot el que ha passat a la Universitat. Ella
ha dit que ha lluitat moltíssim perquè la democràcia i la paraula
servissin i no les imposicions violentes. És a dir, la mateixa
rectora de la Universitat ha demanat perdó pels actes que es
varen produir a la Universitat. Per tant, jo crec que les coses han
d’estar ben clares.

I ja sí per acabar, una frase, només podrem tornar a agafar
les regnes de l’educació si canviam l’enfocament. Per favor,
estudiem el que de veritat passa dins les nostres aules. Dins les
nostres aules és veritat que hi ha problemes amb els alumnes
nouvinguts, però aquests problemes no són ara per les
restriccions pressupostàries, ja fa molts d’anys que tenim aquest
problema amb els alumnes nouvinguts. Per tant, jo crec que
enlloc de fer aquesta proposició no de llei s’hauria de fer una
ponència per parlar dels vertaders problemes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Rita, per contradiccions vol fer
ús de la paraula?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc donar les
gràcies al Sr. Alorda pel suport a aquesta proposició no de llei,
compartim també les reflexions que ha fet, sobretot que l’escola
és un element d’integració i cohesió necessari i que és on primer
s’ha de treballar aquesta qüestió.

Quant a la intervenció de la Sra. Aguiló, bé, ens ha llegit tot
uns arguments de la conselleria, amb unes dades que devien ser
d’una altra banda, no s’assembla en absolut a la realitat que
tenim avui en dia. Simplement li diré quan ha parlat de
l’equilibri que hi ha entre alumnat nouvingut a les escoles
concertades i les altres, és la resposta de l’any passat, del curs
passat. Vostè diu que ho tornaré demanar quan sapiguem
exactament com queden els alumnes. Les escoles que jo conec
del meu poble, de Maó i tenim Antoni Joan Alemany, públic, un
27,20%; Mare de Déu del Carme 13,33%; Sa Graduada 17,41%,
concertats; Corazón de María 6,67%; La Salle 6,25%; Sant
Josep 7,32%. No em digui vostè que és equilibrat! No és per
zona, no podem parlar de zones en una ciutat com la meva,
evidentment. Aquí potser, però hi ha una diferència notable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci per favor!

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Però sobretot ..., a mi el que em sap més greu..., estic molt
disgustada que no ens estalonin aquesta PNL, vostès que fan un
document com el document del pacte, que diuen el que diuen i
que després no ens estalonin, no sé, ... em sap greu, vostès a la
pàgina 24 quan parlen de la immigració escolar i parlen que
“aquesta població escolar necessita un tractament específic: una
distribució més equilibrada d’alumnat entre els centres públics
i els privats concertats”. Però és que ho diu la conselleria, no sé
l’argument que li han enviat.

I després diu: “una planificació d’atenció educativa”, “una
coordinació entre els diferents serveis assistencials de les
diferents administracions”. Vull dir, no sé, el document del
pacte, tenen tantes ganes que ens posem a fer feina, resulta que
ho diuen i després ens voten en contra de les propostes que hi
ha. A la pàgina 24 si ho volen llegir, però a la pàgina 69 i
següents que ja són propostes també, quan parla de l’equitat i
diu que “ha de ser definida com un tret més de l’excelAlència”.
Vull dir que són els nostres sistemes, la nostra visió, el nostre
enfocament que ara vostè vol canviar.
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O quan diu en el punt d’atenció a la diversitat “la
individualització de l’atenció suposa l’evitació d’una
concentració excessiva d’alumnat de la mateixa tipologia a un
aula o centre”. O quan diu que “el treball cooperatiu entre
centres educatius, serveis socials, educadors socials, de carrers,
de salut, menors, etc., és imprescindible i ha de ser orientador
i complementari de les famílies -i continua. Cal que totes les
administracions responsables treballin coordinadament i que
impulsin la labor d’equip dels professionals implicats”. Idò
resulta que tal com s’està muntant ara el sistema no se poden
coordinar ni entre àrees els professors, perquè tenen tantes hores
de classes que no es poden coordinar ni amb les famílies, ni amb
els municipis, ni tan sols entre els diversos professors que
atenen un alAlot que té aquestes característiques. No es poden
coordinar entre ells. I ja la traca final, quan parla de l’orientació
i la tutoria. Diu: “reconeixement de tutories a través de mitjans,
reduccions horàries o complement econòmic”. I ara mateix els
acaben de llevar, no sé si són 30 euros, per fer aquestes tutories.

Bé, per tant, jo no acab d’entendre que vostès ens volguessin
fer firmar aquest document que no serveix de res, que és paper
banyat, perquè vostès ni tan sols són capaços d’estalonar les
propostes que vénen a l’acord del pacte que vostès proposaven.

Res més. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Idò passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 3443/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions cap.

Vots a favor 5, vots en contra 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3443/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3445/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reformes per
millorar  les instalAlacions del CEIP San Jordi.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3445/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reformes
per millorar les instalAlacions del CEIP Sant Jordi.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Esperança Marí i
Mayans, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Just abans de començar a defensar
aquesta proposició no de llei que fa referència a un CEIP de
Sant Jordi d’Eivissa i centrant-me també en l’illa d’Eivissa
només dir que el municipi de Vila d’Eivissa és un dels
municipis de les Illes Balears amb xifres positives quant a
incorporació de nova immigració d’enguany. Ho dic perquè
aquestes 2.500 persones que s’han incorporat al municipi de
Vila han implicat una pujada de les ràtios d’escolarització en el
municipi de Vila. Faig aquest aclariment perquè des del moment
en què no hi ha ni una plaça nova més des de fa dos i tres anys
en el municipi d’Eivissa i sí que ha augmentat la immigració, o
bé tenim tots els nens i nenes a les discoteques, que supòs que
per aquí algú s’ho deu pensar, o bé estan escolaritzats en els
centres que ja teníem i per tant, més massificats. Només vull dir
això, de vegades i tot sovint en aquesta comissió la manera de
dir mentides és senzillament dir les veritats a mitges i, per tant,
de vegades seria important, ja que som al Parlament, encara que
de vegades no ho sembli -i perdoni la meva decepció-, s’haurien
de vigilar més les xifres, les dades quan es fan referència a
segons quins indrets i de quina manera es parla. I més a una
Comissió d’Educació quan ens jugam el futur de tots els infants
i joves d’aquesta comunitat.

Dit això, defensaré la proposició no de llei. Començaré dient
que vaig estar a punt de retirar-la la setmana passada quan hi
havia la mesa, vaig dir que em deixassin pensar si la retirava o
no, i està bé que no ho vaig fer perquè en principi aquesta
diputada es pensava que aquells gravíssims problemes que
s’havien detectat i que patia la instalAlació elèctrica del CEIP
Sant Jordi estarien completament resolts, així ho pensava, per
això vaig dubtar i ho vaig explicar a la mesa si la retirava o no.
Però bé, allò em diu que per alguna precaució per part meva,
sobretot quan parlam d’infraestructures i ho relacionam amb
Eivissa, aquesta preocupació em va fer repensar i mantenir-la.
Per tant, crec que vaig fer bé i explicaré per què.

No sé si recorden que en aquesta mateixa comissió de dia 3
de maig, amb la presència del conseller d’Educació en aquesta
mateixa comissió, es va comprometre a complir amb allò que
prescrivia l’informe tècnic que havia emès GESA sobre les
instalAlacions elèctriques del colAlegi públic de Sant Jordi. És a
dir, es va comprometre a fer una nova instalAlació en un termini
de sis mesos, sis mesos era el termini legal que donava GESA
a partir de dia 30 de gener de 2012. Per tant, el Sr. Bosch va dir
el dia 3 de maig que tal vegada no es compliria exactament en
sis mesos perquè els feia a finals de juliol, però sí que s’acabaria
abans de començar el nou curs, és a dir, a finals d’agost, cosa
que no comportava cap tipus de problema.

Allò que no entrava en les previsions del conseller en aquest
cas era que a hores d’ara la nova instalAlació del CEIP de Sant
Jordi encara no estigués feta. Voldria recordar les paraules del
conseller en aquesta mateixa comissió, deia: “els nostres plans
són fer les actuacions a l’estiu, formalment és el 30 de juliol que
tenim, però supòs que convindrà que s’està formalment tancada
aproximadament a partir de dia 15-20 de juliol, que tots els
tràmits de matriculació i les tasques de direcció estan acabats,
tenim tot l’estiu com aquell que diu, fins el 30 d’agost per
acabar aquests tràmits. Confiam que, si no hi ha res de nou, hi
ha el director que m’acompanya, ve amb mi el director
econòmic i financer i que en aquests moments està treballant en



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 24 / 20 de setembre del 2012 339

 

les cessions de crèdit d’aquestes obres i que dins la dificultat
pressupostària, prioritzarem com vàrem haver de prioritzar i li
puc dir que tendrem els 124.000 euros per fer aquest estiu
l’actuació a la instalAlació elèctrica”.

Aquestes eren les paraules, llegeixin el Diari de Sessions del
conseller d’Educació. Encara que sembla que és una obra
menor, és una obra important i ho vàrem remarcar també en
aquella comissió, pels perills i pels inconvenients que comporta
tenir una instalAlació elèctrica en mal estat a un centre educatiu.
En una reunió que vaig tenir, posterior a aquesta compareixença
del conseller, amb el gerent de l’IBISEC, aquest va reafirmar el
compromís de la conselleria i que hi hauria disponible
pressupost per dur endavant aquesta obra. Un pressupost que
després ha ascendit a 162.000 euros.

Per tant, per part meva vaig donar confiança a la conselleria,
vaig donar confiança a les paraules del director de l’IBISEC i
vaig traslladar, puc dir-ho sincerament, d’una manera incauta,
el compromís del conseller i del gerent de l’IBISEC que es
farien les obres durant aquest estiu a l’equip docent i a la
comunitat escolar de Sant Jordi. Aquest compromís va esvair
possibles mobilitzacions que s’havien plantejat de pares i mares
per exigir la realització de les obres. Per tant, em va doldre
especialment que aquest compromís no es dugués a terme,
sobretot perquè era una obra menor i pels perills d’incendi com
ja havia passat a una escola d’infantil i de primària.

Per tant, dir que la proposició no de llei que avui discutim i
que vaig fer bé de no retirar -repetesc- és un recordatori, però
també és una exigència que es duguin a terme aquestes obres
amb el compromís i la partida econòmica que hi ha marcada.
També vull remarcar que possiblement el redactat de la
proposició no de llei queda d’alguna manera fora de termini i,
per tant, és anacrònica, per dir-ho clarament i com que és
anacrònica, jo mateixa faria una esmena in voce i allà on diu
“fora de termini ... les instalAlacions" canviar-ho,  s’hauria de
substituir per “abans d’acabar l’any 2012". És a dir, allà on
vàrem quedar que es faria al llarg d’aquest estiu, on el conseller
va dir que es farien durant el mes d’agost i que jo vaig resumir
dient "al llarg d’aquest estiu". Canviar “al llarg d’aquest estiu”
per “abans d’acabar l’any 2012".

Val dir que hi ha el compromís de l’IBISEC una vegada més
que aquestes obres es farien durant el mes de novembre. Per
tant, no sé si doblement incautament vull pensar que ara ja es
faran i que. per tant, no hi hauria d’haver cap inconvenient en
substituir el terme per “abans d’acabar l’any 2012".

I res, esperem que aquesta vegada vagi de debò i que el
CEIP Sant Jordi pugui celebrar l’entrada d’any 2013 amb unes
instalAlacions que els permetin enllumenar l’arbre de Nadal de
2013, per dir-ho així. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar el nostre vot favorable
a aquesta proposició no de llei. Poques coses es poden afegir al
que ja ens ha exposat la Sra. Marí i Mayans. Tots recordam el
compromís del conseller en aquesta comissió, quan ho va donar
per fet. La veritat és que trobàvem molt optimista el termini del
llarg d’aquest estiu, l’equinocci crec que és el 22 de setembre a
les 14,59 enguany, però així i tot, encara que hi hagi algun
temps, pareix que no és suficient. Però sí que és important que
hi hagi aquest suport del Parlament, a aquesta expressió que ha
fet el Govern, crec que hi haurà unanimitat per part de la
cambra, a la qual torna demostrar una qüestió que em sembla de
sentit comú, que els doblers són importants en l’educació i en
pràcticament totes les polítiques públiques, quan ara un dels
leitmotiv que s’ha introduït dins les justificacions del Partit
Popular és que pràcticament els recursos no són importants. Jo
crec que tenir les escoles en condicions significa posar-n’hi i
tenim instalAlacions amb moltes deficiències. A Eivissa, hem
debatut en diverses ocasions especialment és el retard que duen
en la posada al dia de tots aquests equipaments i la necessitat de
suficiència i, per tant, decep que aquests compromisos no se
duguin a terme i no s’executin en el termini que el mateix
govern ha establert.

Per tant, jo crec que sí és important posar-hi doblers,
confiam que aquests arribaran i que es produeixi aquesta solució
necessària. 

I només dues reflexions d’avui matí, ja que la rectora s’ha
agafat com un element d’autoritat, jo la vull citar també, quant
a la necessitat de recursos per poder donar qualitat a l’educació.
Ens recordava ella que a les Illes Balears funciona una
universitat a 50 euros per alumne, la mitjana espanyola és de
140 euros per alumne i que no pot competir, es veu que no creu
els arguments del Partit Popular, això que els doblers són una
espècia d’entelèquia, creu que no, però quan a França, a
Anglaterra estan a més de 400 euros per alumne a les
universitats..., 400 euros per a alumne i nosaltres continuam en
els miserables 50 euros i crec que ens donam les culpes uns amb
els altres quan crec que hauríem de mirar un poc per damunt i
veure què passa estructuralment perquè tenguem aquest CEIP
de Sant Jordi en aquestes condicions i la Universitat en aquestes
condicions, que també s’ha dit, les justificades crítiques dels
estudiants avui, em sap greu que s’hagin fet d’aquesta manera...

Crec que és correcte utilitzar-ho d’aquesta manera, crec que
és bo que aquest Parlament ho hagi sabut, però la primera part
per ventura no valdria la pena que també la tenguéssim molt
present tots. Cerquem fórmules per mirar de trobar un camí que
ens doni conhort en la despesa educativa i que soluciona
problemes tan urgents com aquest al CEIP de Sant Jordi.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA PALAU I COSTA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Certament, ens aniria
millor a tots, especialment a les àrees d’educació i de sanitat
tenir més recursos econòmics i no haver de fer polítiques
d’austeritat. Tots votaríem a favor segurament, però les
circumstàncies són les que són i la crisi té moltes víctimes,
perjudica a tots, però també sabem els culpables d’aquesta crisi,
estan identificats. 

Però bé, tornem a Eivissa i tot sigui per un arbre de Nadal
ben ilAluminat al CEIP Sant Jordi les pròximes festes de Nadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci que sinó no s’escolta bé la
persona que parla. Moltes gràcies.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Com molt bé ja s’ha dit, el passat mes de maig aquí el
conseller d’Educació, en aquesta mateixa comissió, ens va
comunicar que estava perfectament assabentat ell i la conselleria
d’aquest problema i també de la preocupació dels pares i de les
mares i dels docents d’aquest centre de Sant Jordi d’Eivissa, i
que es faria tot el possible per solucionar aquesta problemàtica
el més aviat possible. 

Ara sabem que el projecte de reforma de la instalAlació
elèctrica es redacta per esmenar les deficiències detectades per
l’OCA i el pressupost inicial, segons la informació que ens ha
facilitat a nosaltres l’IBISEC, no és de 124.000 euros, que era
el que havíem comentat el mes de maig, tampoc no és la xifra
que ha donat la Sra. Marí, sinó que és un poc superior, parlam
de 200.000 euros aproximadament IVA inclòs.

Per tant, està un poc per sobre del que s’havia comentat,
però això no ha de ser un obstacle, segons ens ha manifestat la
conselleria, perquè ja es tramita també una modificació
pressupostària a favor de l’IBISEC per obtenir el crèdit
necessari per procedir a la licitació tot d’una que el projecte
d’execució estigui redactat i supervisat.

Per tant, celebram que la solució a la problemàtica del CEIP
Sant Jordi arribi a la fi, potser amb una mica més de retard del
que tots desitjam i segur que també del que desitjava el
conseller, segur que quan ell ens va dir que a l’estiu es farien
aquestes obres i que per a l’inici de curs ja estarien es pensava
que podria ser, però bé, a vegades l’administració és com és i la
paperassa camina més lenta del que es voldria, però la qüestió
és que ara la maquinària avança i tot d’una que sigui possible la
Conselleria d’Educació i l’IBISEC podran executar aquestes
reformes del CEIP Sant Jordi i aquesta escola antiga, però
encara en funcionament, tendrà una instalAlació elèctrica
totalment renovada.

No tenim, per suposat, cap inconvenient a acceptar aquesta
esmena in voce que ha fet la Sra. Marí, certament creim que és
el més correcte perquè si no, la proposta que avui aprovaríem
aquí amb la unanimitat de tots seria un poc estranya. Per tant, ja
ens va bé i desitjam i esperam que la conselleria executi com
més prest millor aquestes obres i que els alumnes d’aquesta
escola i les seves famílies i els seus mestres tenguin solucionat
aquest problema i, com vostè ha dit, per Nadal tenguem llums
nous i si volen fer partits a les pistes de fora puguin fer-los de la
nit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Marí, vol fer ús de la
paraula?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, en primer lloc
agrair als grups el suport a aquesta iniciativa, de tota manera
pens que era allò que tocava en aquests moments veient tots els
compromisos i el retard que es du. De totes maneres sí
m’agradaria també llegir en veu alta la previsió econòmica
d’aquesta intervenció que fa l’IBISEC, en data 21 d’agost de
2012 i firmat pel Sr. Pere Mas Buñola, gerent de l’IBISEC. Clar
ell diu, projecte i direcció d’obra, 4.000 euros; reforma
instalAlació elèctrica i cablejat d’estructurat, 162.000 euros i
valgui una mica la broma és que miri les quantitats tal qual, però
no hi havia afegit l’IVA. Vull dir, amb l'augment de l’IVA
possiblement sí es deu arribar als prop d’aquests 300.000 euros.
De totes maneres, m’agradaria aclarir-ho perquè si després la
comunitat educativa torna a veure això o 200.000 euros, que
quedi clar que no tornin a pensar que aquestes xifres canvien
cada vegada que es parla d’aquest projecte.

L’altra cosa que m’agradaria afegir també és que cada
vegada que parlam d’infraestructures d’Eivissa sembla ser que
aquesta diputada du iniciatives en aquest parlament i les
reafirmam, les discutim i les aprovam o no. Jo pens que seria
prou interessant -i deixau-me fer aquest prec a veure si va més
endavant o no- que poguéssim treballar sobre un pla
d’infraestructures amb uns terminis més llargs perquè la situació
econòmica així ho marca i així en aquests moments estam
subjectes, però amb més lentitud o menys, però amb full de ruta
clar que no sigui que parlam d’una escola perquè se’ls hagi
incendiat el cablejat o parlam d’una altra escola perquè no sé
què ha passat, vull dir, que hi hagués un full de ruta més
estructurat i amb uns terminis, ja dic, adaptats a les situacions,
però que no anéssim d’aquesta manera a salt de mata o campi
qui pugui que és la sensació que es té d’aquests darrers temps
quant a les infraestructures educatives.

Res més, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Idò, aquesta presidència interpreta que
es pot aprovar per assentiment aquesta proposta amb l’esmena
del grup proposant.

En conseqüència, quedaria aprovada la Proposició no de llei
3445/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5951/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a capacitació del
professorat en l'aprenentatge i l'ensenyament de la llengua
estrangera.

I, per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 5951/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
capacitació del professorat en l’aprenentatge i ensenyament de
la llengua estrangera.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Margarita Prohens
i Rigo, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores
i senyors diputats. Són nombroses les directives de la Comissió
Europea que estableixen la necessitat que els alumnes europeus
dominin almenys dues llengües estrangeres. Les raons
subjacents a aquestes recomanacions estan relacionades tant en
els aspectes socioculturals com en la importància de reforçar
una societat plurilingüe basada en els valors associats a la
ciutadania europea i també en raons laborals. Les oportunitats
d’integració en el mercat de treball europeu augmenten a
mesura que s’incrementa el nombre de llengües que es dominen,
i això, aquesta casuística, és especialment important a la nostra
comunitat autònoma tant pel fet de ser una comunitat
eminentment turística com pel fet d’una necessitat de millora
aquesta ocupació especialment de les noves generacions, de les
persones més joves, i dels requisits que es demanen en el món
laboral i també per fer seguiment a un dels principis bàsics de
la Unió Europea que és facilitar la mobilitat i l’intercanvi dels
ciutadans i també dels estudiants.

En els darrers anys s’ha debatut molt un model
d’ensenyament en el qual la llengua estrangera passés a ser
vehicular per a determinats continguts, i així reforçar el seu
aprenentatge. Hi ha hagut experiències molt profitoses, com el
Programa de seccions europees o els centres del Programa
British Council. En aquest sentit no és nou plantejar la
necessitat de formar el professorat per afrontar aquestes reptes
i, de fet, com a resposta al debat, la societat ha assumit aquest
procés com a necessari. 

Tampoc no podem obviar el nivell d’anglès mitjà dels
estudiants en el nostre país i en la nostra comunitat, sobretot si
el comparam amb altres països de la Unió Europea, i tampoc
obviar el fet i tots els avantatges que suposa introduir aquest
ensenyament d’una llengua estrangera dins les etapes
primerenques de l’ensenyança ja que el patró per adquirir les
competències en una llengua estrangera és el mateix patró que
utilitzen els infants per a l’adquisició de la seva llengua
materna, i com més aviat s’introdueix aquest ensenyament
d’una nova llengua menys s’han oblidat aquests esquemes

d’aquest primer patró i més fàcil és aprendre per als infants
aquesta llengua estrangera.

D’aquesta manera els joves que decideixen enfilar la seva
carrera professional cap a l’ensenyança i que es preparen per a
aquest objectiu en aquests moments ja ho fan per poder impartir
docència en una llengua estrangera a més de les llengües
oficials de la comunitat autònoma. El mateix sistema educatiu,
en aquest cas corresponent a l’educació universitària, ja exigeix
uns coneixements en llengua estrangera assimilables o superiors
als que s’exigeixen a la docència en les seves titulacions tant en
Magisteri com en altres relacionades. Per altra banda, el
colAlectiu de docents en actiu percep el fet de formar-se en
llengua estrangera com un fet necessari.

Els plans de millora de les llengües estrangeres posats en
marxa per les institucions europees i per cada un dels països han
estat nombrosos. La comunitat autònoma de les Balears fa anys
que aposta per programes de suport de les llengües estrangeres
en totes les etapes educatives. L’aprenentatge efectiu d’idiomes
té lloc quan els aprenents poden posar en pràctica les estratègies
lingüístiques en situacions reals. Programes com l’aprenentatge
integrat de contingut curricular i llengua estrangera, el conegut
amb la metodologia AICLE, suposa que no es dóna
l’ensenyança d’una llengua estrangera només a una matèria
lingüística sinó que persegueix l’objectiu d’aprendre idiomes i
matèries alhora. I programes com el Tractament Integrat de
Llengües, el TIL, són experiències efectives per a
l’ensenyament de les llengües.

Amb l’inici d’un pla pilot d’educació plurilingüe en aquest
curs 2012-2013 es pretén fer una passa endavant per a la millora
de la competència comunicativa en llengua estrangera de
l’alumnat i també per al professorat de les Illes. Per poder dur
a terme aquest objectiu i comptar amb una garantia de qualitat
és necessària la preparació del professorat en actiu en els centre
educatius de les Illes. La conselleria aposta i inverteix per un pla
d’educació plurilingüe de qualitat que ha d’anar lligat a un pla
de formació del professorat a gran escala i a diferents nivells. 

Per això, creim que els objectius d’aquest pla de formació
haurien de ser promoure un interès i una conscienciació cap a
les necessitats d’un plurilingüisme de qualitat, fer una passa
endavant en la millora de la competència comunicativa en
llengua estrangera, aconseguir que tots els centres de la
comunitat imparteixen metodologia AICLE en anglès per a tot
l’alumnat, preparar el professorat d’educació primària i
secundària que tenen un nivell d’anglès B2 perquè puguin
impartir àrees no lingüístiques en metodologia AICLE, habilitar
professorat d’educació primària i secundària que tenen un nivell
d’anglès B2 i que formen part del pla d’educació plurilingüe,
formar professorat no especialista en llengua estrangera en
anglès fins arribar a un nivell B2, crear i formar un grup
d’experts en plurilingüisme i metodologia AICLE a les Illes,
crear i mantenir una plataforma on line per donar suport a la
xarxa de professorat i centres implicats en programes
plurilingües, i facilitar que l’alumnat en acabar els estudis
obligatoris pugui tenir un nivell reconegut pel marc comú de
referència europeu de les llengües B1.
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Per això, el professorat, participant en aquest pla pilot,
hauria de rebre una formació inicial, un curs d’actualització
lingüística i un curs de metodologia AICLE per a professorat
novell. També és molt important la formació contínua amb les
activitats de coordinació d’un mínim de 30 hores anuals, també
els seminaris per al professorat i els projectes de zona. També
creim en la importància de crear un grup de formadors de
formadors experts en metodologia AICLE i desenvolupar tota
una xarxa d’activitats formatives per al professorat en general
per actualitzar la competència lingüística en llengua estrangera,
competència oral, competència escrita, jornades per promoure
aquest interès i conscienciació i cursos de reciclatge a les
escoles oficials d’idiomes.

Sabem que es treballa en un programa de formació i per això
instam a continuar treballant en aquesta línia, en un programa
de formació del professorat no especialista en llengua anglesa
per tal de capacitar-lo en el termini més curt possible per a la
impartició de matèries no lingüístiques en llengua estrangera.
Sabem que aquest fet implica un gran esforç ja que haurà
d’abastar tot el professorat en actiu de les Illes Balears i per això
instam aquest govern a configurar i a continuar amb aquest
programa formatiu d’acord amb els requisits dels diferents plans
d’estudis per a aquest ensenyament en llengua estrangera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Esperança Marí i Mayans, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Després de llegir la proposició no de llei que ens presenta avui
el Grup Popular i l’exposició de motius que la precedeix tenc
amb la impressió que alguna cosa no acaba d’anar a l’hora i més
ara després d’haver escoltat l’exposició de motius que ens ha fet
la portaveu. Entenc que allò que discutim aquí, on la proposició
es centra, és la necessitat que el professorat es formi en llengua
anglesa o en una altra llengua de la Unió Europea. Vull dir, pens
que no és competència d’aquesta comissió mirar quina és la
metodologia que s’ha d’aplicar en aquest pla de formació, crec
que per això ja hi haurà els tècnics i hi haurà la conselleria, però
s’escapa d’allò que seria l’àmbit d’aquesta comissió. Per tant,
m’agradaria centrar el tema quant al fet que allò que se’ns
proposa són els plans de formació perquè el professorat de les
Illes Balears estigui capacitat per ensenyar en unes altres
llengües, no amb quina metodologia.

Dit això, vull dir que per una banda trob lògic que
s’assumeixi la necessitat que els ciutadans de les Illes Balears
coneguin alguna llengua més a banda de les dues llengües
oficials que hi ha a la comunitat. També hauríem de tenir
present que una part dels ciutadans ni tan sols coneixen les dues
llengües oficials i que molts encara són estrictament
monolingües. I això és un problema molt important, encara que
també lament que no es vulgui assumir o que sembli que no es
vol assumir o reconèixer, com ha demostrat també el Grup del
Partit Popular, votant en contra d’aquella proposició no de llei
d’atenció als alumnes amb necessitats, entre d’altres,
d’incorporació tardana.

Però bé, de l’altra, també pens que el PP es contradiu amb
algunes pràctiques que porta a terme en aquests moments,
entenem que ja s’ha posat en marxa el pla pilot d’ensenyament
trilingüe català-castellà-anglès, encara que sigui un pla pilot a
determinats centres de totes les Illes, però és una cosa que ja
està en marxa, que està en funcionament, que s’ha explicat, etc.,
però també vull dir que el conseller no s’ha dignat a venir a
aquesta comissió, que això sí seria debat de comissió, a explicar
en què consistia aquest pla de trilingüisme i que hi poguéssim
participar tots on hauríem pogut parlar de metodologies o altres
temes.

D’altra banda, crec que si hem d’invertir, i ho hem de fer en
formació del professorat també crec que s’haurien de cuidar un
poc més els centres de professors. Vull recordar que als centres
de professors actualment encara se’ls deuen unes quantitats
ingents de doblers de partides anteriors. Només com a exemple,
del dèficit que tenen aquests centres de professors, per exemple,
al CEIP d’Eivissa se li deu una quantitat de 83.000 euros en
aquests moments. Per tant, difícilment els centres de professors
podran afrontar aquesta formació del professorat que també es
demana. Per tant, entenem que els centres s’haurien de cuidar,
que s’haurien de potenciar i que els haurien de confiar tasques
com aquesta que es planteja en aquesta proposició no de llei el
Grup Popular. 

També vull recordar que no fa molt que vàrem aprovar una
altra proposta del Partit Popular també de formació
d’ensenyament en anglès, no fa molt, tampoc no sabem
exactament com està aquest tema. També es va parlar que hi
hauria un pla de formació a través del British Council, però
tampoc no sabem exactament què ha passat. Per tant, s’aproven
proposicions no de llei d’ensenyament, de formació,
d’introducció de la llengua anglesa, bàsicament, però que
després tampoc no hi ha ningú de la conselleria que parli, com
és la seva obligació, ningú del Govern que vengui a explicar
exactament com està i com ho reben els centres, quines
problemàtiques tenen, etc.

Per tant, reincidir aquí, i aprofit per dir-li a la presidència
d’aquesta comissió que es demani la compareixença del
conseller en temes tan importants que en aquests moments hi ha
dins la conselleria i que al Parlament òbviament no se’ns ha
informat.
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També voldria afegir una altra consideració a l’exposició de
motius, que l’Estratègia 2020 de la Unió Europea ja preveu que
tots els ciutadans de la Unió haurien de ser capaços de
desenvolupar-se amb normalitat en la seva llengua i en dues
llengües més de la Unió Europea i comptant la pròpia de
cadascun més dues llengües europees o hi comptam el català i
el castellà i dues llengües més, és un tema que queda damunt la
taula, però que també algun dia l’hauríem de comentar i
n’hauríem de parlar.

Quant al text en concret de la proposició no de llei, en
termes generals diríem que estam d’acord en la filosofia que la
inspira i en el fet que el professorat òbviament s’ha de formar,
que hem de contribuir tots en aquesta formació i en aquesta
capacitació del professorat de les Illes Balears perquè pugui
impartir ensenyament en anglès, però així i tot, sí m’agradaria
fer un esmena in voce en els següents termes en aquesta
proposició no de llei. On diu: “configurar un programa formatiu
en llengua estrangera” i a més com que crec que la paraula
“estrangera” s’ha utilitzat molt sovint dins aquesta exposició de
motius que s’ha fet ara tot just fa uns moments, pens, des del
meu punt de vista, que hauria de dir “en anglès o en alguna altra
llengua de la Unió Europea”, perquè en veritat en aquests
moments, en ple segle XXI i de llarg, parlar de llengua
estrangera quan parlam de l’anglès en una comunitat -com heu
esmentat tot just fa uns moments- turística, etc., ho trob
sobrer..., no, sobrer no, podríem dir que no s’adequa a l’estil
d’allò que hauria de ser la proposició no de llei.

Per tant, demanaria això, que posàs “en anglès o en alguna
altra llengua de la Unió Europea” i es poden suprimir, per tant,
les tres últimes paraules de la proposició no de llei que seria “en
llengua estrangera”, perquè òbviament sobren i són
reduplicatives.

Finalment, una última consideració. Crec que hauríem
d’avesar-nos a canviar aquest concepte de llengua estrangera
que ha quedat completament obsolet i fora de lloc a l’Europa
que camina cap a la seva unitat i, com a mínim, crec que
hauríem de fer els esforços perquè caminàs cap a aquesta unitat
i que no es pot dir -i repetesc- que ni l’anglès ni l’alemany,
posem per cas, siguin llengües estrangeres a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Ja que s’ha dirigit a aquesta mesa
reclamant la compareixença del conseller ja li puc anticipar que
la propera setmana el conseller d’Educació vindrà a aquesta
comissió a comparèixer.

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament és per anunciar el
nostre vot favorable a aquesta proposició no de llei, com s’ha
recordat en altres que s’han fet en un sentit..., per ventura...,
com a mínim en el mateix sentit, en què la concreció per ventura
fou un poquet diferent i compartim, crec que de fons hi ha una

crítica en el Govern segurament per no fer prou, perquè partint
de la filosofia que el Partit Popular no aprova proposicions que
instin al Govern a allò que ja està fent, entenem que, en la lògica
aquesta, si l’insta a fer alguna cosa és perquè concep que no la
fa prou bé.

Sigui com sigui, el motiu que sigui, perquè tampoc no
podem extreure massa arguments... arguments lògics a
l’argumentació del Partit Popular, nosaltres compartim
l’objectiu que hi hagi aquest pla d’aprenentatge. Preferiríem
com es diu que ja sigui una cosa que se’ns expliqui perquè
s’està fent i vengués el conseller que celebram que pugui venir,
no serà - supòs- en aquesta matèria, però sigui en la que sigui,
sempre és interessant debatre amb el conseller, perquè a més a
més el conseller -com s’apunta- sí pot aprofundir, crec que ens
dóna a tots més garanties al debat que és la conselleria, que és
el Govern amb tots els seus instruments tècnics, d’experts,
d’estudis el que pot dir com fa comptes arribar-hi, més que aquí
que sempre hi ha d’haver un escrúpol del debat polític de voler
entrar en segons quina rebotiga d’exactament quins són els
guions, en com s’ha d’articular un debat que l’hem de deixar a
aquells que hi entenen. 

Crec que és bo que sigui el Govern qui ho apunti i des del
grup de l’oposició, des de la seva pròpia... instrucció i
assessorament que puguem tenir, doncs precisar, matisar,
discutir o coincidir en la fórmula que ens arribi més que fer-ho
només entre grups, perquè entre grups sense la paret del mateix
govern, tot i que probablement la Sra. Prohens ha tengut alguna
mena de contacte, no ho sé, però és possible, és possible que
algun dels guions de la intervenció hagin proveït d’una part
externa al legislatiu, doncs crec que ho faríem bé.

Fins i tot, animaria -si pot ser, si ha de ser a través de la
pròxima legislatura, la pròxima legislatura, perquè no venguin
amb retrocessos d’altres moments o amb referents i precedents-
crec que hem de jugar que aquest tipus d’iniciativa provengui
del Govern i que es doni realment el protagonisme que
correspon a l’oposició, a aquells que volen aportar coses
distintes a aquest tipus de debat perquè si no se sostreu.

Per tant, és evident que no és avui, no ha començat avui ni
ha començat aquesta legislatura, és una tradició fins i tot diria
que del parlamentarisme, però crec que avui la gent ens demana
canvis estructurals dins els debats polítics i crec que un hauria
de ser aquest. És a dir, que allò que prové i que d’alguna manera
ha d’executar el Govern, és bo que sigui el Govern qui ho
defensi.

Per tant, sense entrar -ja dic- en el detall, ha entrat en bastant
de detall en alguns elements, crec que coincidiríem en el gruix
de tot el que ha aportat la Sra. Prohens, però és cert que el que
ens fan votar avui és molt més concís, molt més genèric i és en
allò que ens sentim per paga més còmodes, que hem creat una
veritable tensió i pressió damunt el cos docent exigint-los una
cosa que tots consideram positiva, que és que puguin ensenyar
en anglès en qualsevol matèria, i ni vénen d’aquesta formació
ni l’han tret al CAP ni hi ha hagut el màster ni és a Magisteri i
els estam exigint un plus que difícilment ens el poden donar si
no se’ls donen realment aquestes eines formatives.
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Entenem que això ha tornar enrere, no només per la part de
l’oferta que es donava, sinó que els instruments que hi havia a
partir dels CEP ara s’han reestructurat confiant que hi haurà més
capacitació en anglès, és evident que hi hauria hagut també una
demanda, crec que de formació per part de formadors, però en
qualsevol cas fins ara hem vist més tornar enrere i això són
recursos, torna a ser recursos. 

Si volen dotar i que la gent sàpiga, tota la nostra població
docent, conegui l’anglès i tengui aquesta versatilitat, si no, se li
crea una veritable tensió important i també de qualitat. 
No és el mateix ensenyar en anglès, amb rudiments d’anglès que
amb comoditat, tranquilAlitat i donant capacitat i això te dóna
molta ambició i te dóna molta confiança per afrontar coses que
d’altra manera no faries.

També és veritat que, com s’ha apuntat, aquest pla del
trilingüisme que no se’ns ha estat gaire explicat, en català,
castellà i anglès, diré que per exemple en el meu cas m’he trobat
que ara és molt important que els pares puguin triar la llengua
dels seus fills, el meu fill té més classes en castellà havent triat
català -avui, eh!- té més classes en castellà a una escola
d’immersió segons el projecte lingüístic en català, té més
classes de castellà que l’any passat havent triat català perquè hi
ha trilingüisme,... hem de convenir que és estrany, això!, estic
d’acord en el trilingüisme, estic d’acord que aprengui anglès,
però m’ha resultat una conseqüència sorprenent a partir de la
tria del seu pare, sagrada -sagrada-, i de tot el model, bé se’ns ha
explicat.

De totes maneres estam d’acord, ja dic, en aquest model
d’aprenentatge de l’anglès que consisteix a impartir-hi
assignatures, sempre matisant, per exemple, assignatures com
se sap com la de Medi, com de l’altres elements que a més a
més de tenir present els continguts doncs també hi ha tot un
model rere que és important que també culturalment el tengui
l’alumne, amb tota la confiança que tenim per la població
docent no compartida amb el Partit Popular, però nosaltres la
tenim, i que creim que és important dins la feina educativa, no
d’ensenyança acadèmica, d’educació que té l’escola doncs la
pugui fer en un sentit molt ampli i això, evidentment, les
llengües també van més enllà de les assignatures.

Dit això, crec que el que s’ha de fer és aquest esforç que ens
diu el Grup Popular, que hi hagi més formació als mestres i més
atenció. Record que una de les conseqüències de les retallades,
hi havia una convocatòria especialment per a interins que tenien
tot el ... crec que era el B2 i després en alguns casos el C1
d’anglès per poder atendre, va desaparèixer, es va tallar després
que hi hagués hagut ja les solAlicituds perquè, bé, hi havia
retallades i que per tant, aquells plus que una sèrie de colAlegis
ja havien tengut establerts, que havien estat assumits, que la
convocatòria la feia fer el Sr. Bosch, la va llevar a mitjan camí.
Parl del curs passat, no?

Facem coses, aprovem coses, però com se’ns diu,
implementem-les, perquè si no, la impressió és que hi ha una
bandera del Partit Popular que la vol fer visible a través de la
insistència amb proposicions no de llei, i nosaltres, tot i
respectar-li aquesta... aquest prurito, també el que volem és que
tots els nostres alumnes aprenguin anglès i per tant, els pares. 

Compartim en bona mesura també el terme terminològic que
s’apunta, allò de llengua estrangera avui ens hauria d’anar
remetent a un altre tipus de consideracions, ho és, però seria
important precisar que la prioritat en aquest moment és l’anglès
i després altres tipus de llengües dins la Unió Europea, tant de
bo anem més enllà, no?, però crec que del que parlam ara a
nivell universal i de coneixement general de la nostra població,
crec que és bo precisar de què parlam.

En tot cas, votarem a favor, sigui quin sigui el redactat final
si queda en aquests termes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol fer ús de la paraula, Sra. Prohens?
Té cinc minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull
donar les gràcies als dos grups que m’han precedit pel seu
suport. Simplement, vull fer algunes anotacions.

El fet que jo hagi nomenat una metodologia concreta no és
cap secret, la metodologia AICLE no és parlar amb un
llenguatge extraterrestre, simplement és venir aquí amb els
deures fets, simplement és venir aquí, que és la comissió
precisament d’Educació, per poder anar al fons de la qüestió. La
metodologia AICLE no és una metodologia ni inventada per
aquesta diputada, per suposat, ni pel Govern balear. La
metodologia AICLE és la metodologia que s’utilitza a milers
d’escoles de la Unió Europea. És la metodologia més comuna
a la majoria dels països que tenen escoles plurilingües i és la
metodologia que la mateixa comissió europea diu en informes
publicats que és la metodologia més eficaç, la metodologia més
eficient perquè permet ensenyar els idiomes de manera intensiva
sense haver d’utilitzar massa hores lectives ja que s’aprofita una
metodologia que fa referència a continguts i a capacitació
lingüística dins una sola hora lectiva.

Per tant, el percentatge d’èxit d’aquesta metodologia és molt
superior al percentatge d’èxit del que era l’ensenyança
tradicional de les llengües estrangeres que era amb una
assignatura merament lingüística.

Per tant, no és ni cap chivatazo del Govern ni és que jo sigui
superdotada, simplement he fet un poc els deures i he investigat
què és el que es fa a la Unió Europea. Crec que hauríem de tenir
tots més amplitud de mires, crec que en el que són temes
d’educació sobretot hauríem d’analitzar què s’està fent a altres
països, analitzar quines són les corrents que funcionen i el
model d’èxit per poder-los implementar perquè el que funciona,
funciona.
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Quant al que s’ha dit sobre formació del professorat, vull
remarcar especialment que formació de professorat de
generacions que no varen tenir els requisits i que no varen
tenir... els models d’ensenyança que puguin tenir les darreres
generacions de professors que sí se’ls està formant ja perquè
puguin impartir aquest ensenyament en llengua anglesa de
matèries que no siguin merament lingüístiques. Això que el Sr.
Alorda ha fet una referència que hi havia professors, sobretot
professors més madurs, per dir-ho d’alguna manera si m’ho
permeten, no?

També vull dir que no tenim cap problema a canviar
“llengua estrangera” per “alguna altra llengua de la Unió
Europea”, no ho acotaria tant a posar anglès perquè també
podria ser alemany, podria ser francès, podria ser... és a dir,
alguna llengua de la Unió Europea, no sé quin problema hi ha
amb “llengua estrangera”, però en qualsevol cas no serà el Grup
Parlamentari Popular el que polemitzi sobre llengües, sobre el
que és l’estranger, sobre el que són països propis i països que no
ho són perquè això és un debat que nosaltres sí que... no és
nostre ni és el nostre debat, per tant, si volen parlar de llengua
de la Unió Europea en podem parlar perquè aquí els que solen
posar fronteres d’on acaba el nostre país i on en comença un
altre no és precisament el Grup Popular. 

És simplement vull manifestar una altra vegada l’agraïment
als grups que m’han precedit i animar a... el que ha dit un poc
també la presidenta de la mesa, no som jo com a diputada la que
està capacitada per contestar com s’ha implementat el programa
plurilingüe que sí que ja ha començat en diversos centres, sinó
el conseller. Per tant, quan tenguin oportunitat li demanin al
conseller que segur que de bon gust contestarà els seus dubtes.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. El que sí demanaria la mesa és
que fes lectura de com quedaria exactament la proposta que
votam per facilitar la feina als serveis de la casa.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, seria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a configurar un programa formatiu en alguna
llengua de la Unió Europea adreçat al professorat que els
capaciti per a l’ensenyament de les diferents assignatures
d’acord amb els requisits dels diferents plans d’estudis.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, idò quedaria així la proposta. Per tant, quedaria
aprovada per unanimitat, per assentiment.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6951/12.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.



346 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 24 / 20 de setembre del 2012 

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


