
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2012 Núm. 27

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Carolina Torres i Cabañero

Sessió celebrada dia 11 d'octubre del 2012 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 1723/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a condemna de les declaracions del ministre d'Educació,
Cultura i Esports. 382

2) RGE núm. 4268/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació professional. 387

3) RGE núm. 4494/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de recursos per a les mesures de suport
escolar. 390



382 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 27 / 11 d'octubre del 2012 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui. En primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Cati Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 1723/12, 4368/12 i
4494/12. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1723/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a condemna de
les declaracions del ministre d'Educació, Cultura i Esports.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 1723/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
condemna de les declaracions del ministre d’Educació, Cultura
i Esports..., bé, seria de Cultura i Universitats, aquí estaria
malament, té la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea...

(S'escolta una veu de fons que diu: el ministre)

Ah, sí, perdó, si, sí, té vostè tota la raó, Sra. Secretària, tanta
sort que la tenim aquí, Cultura i Esports. Té la paraula la Sra.
Cristina Rita i Larrucea per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades, aquesta proposició no de llei es va
registrar el mes de març i per qüestions del temps parlamentari
no l’hem pogut veure fins ara. És per aquest motiu, pel temps
que passava, que el meu grup en va valorar la retirada, però un
pressentiment deia a aquesta diputada que no, que es tornaria a
posar d’actualitat i així ha estat.

Efectivament, el ministre Wert torna a estar d’actualitat, no
per les seves iniciatives en matèria educativa, sinó per simples
anuncis que pot ser són més provocacions que una altra cosa o,
si més no, ho semblen.

El Sr. Wert, el ministre d’Educació i Cultura d’aquest país
cada ics mesos o setmanes ens regala una nova boutade, ell
mateix ha confessat “a veces me sorprendo de las frases que he
llegado a pronunciar”, idò si ell se sorprèn que és el qui les
pensa i deu saber per quina raó ho fa, ja em diran vostès la resta
d’espanyols i espanyoles. Altres vegades diu que n’és ben
conscient, un ministre per tant, un tant desconcertant, però ja
sabem tots que el Sr. Wert era un afamat tertulià

d’Intereconomía i al final els tertulians viuen d’açò, d’amollar
titulars, acudits, etc., si no és que no està esperonat, que també
pot ser, per algun tàctic del Partit Popular que pensa que així
tothom parla d’açò i no del darrer informe de l'FMI o de la
prima de risc i els greus problemes econòmics d’aquest país, idò
ho està aconseguint.

La veritat és que no perdré massa temps amb aquesta
proposició no de llei, però sí que m’han de permetre que faci
una petita relació del regal per a les nostres orelles i les de tots
els espanyols que ens ha fet el ministre. 

Aquesta relació és fàcil de fer, no fa falta recopilar diaris,
basta anar a la Viquipèdia on ja figuren totes recollides. Sobre
l’augment de taxes universitàries per exemple, va dir: “¿que la
familia no tiene recursos para afrontar el pago de las tasas?
Evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos -
pregunto una vez más- ¿qué quiere decir?, ¿que no se quieren
dedicar recursos a eso en detrimento de otras posibilidades, de
usar recursos en otras cosas?” Evidentment, moltes famílies
avui, actualment, s’estimen més utilitzar els recursos
simplement a menjar.

O sobre els augments de ràtios, va dir: “porque hay que
tener en cuenta que además de aprender, los niños en la
escuela pues socializan, se comunican con otros niños, tienen
experiencias normativas distintas que son muy difíciles si el
número es muy escaso”, o sigui, aplastante, millor ser molts
que pocs en una classe.

En relació amb la reforma de la universitat a Espanya,
donant a entendre que hi ha massa universitats: “En California
el número de universidades es de diez”, quan almanco a
Califòrnia hi ha una llista... basta que et posis a internet per
veure que hi ha una llista llarguíssima d’universitats, només de
públiques ja n’hi ha 23, però ja d’esglésies, etc., i de privades,
per tant, a més una manca absoluta de rigor en les seves
declaracions. 

O en relació amb les taxes universitàries: “No estamos para
gastar 4.000 millones en estudiantes que dejan la carrera a
medias”, cosa que ofèn totalment els estudiants d’aquest país,
un país a més que és el que té menys fracàs precisament en
educació universitària, d’abandonament, menys abandonament
en educació universitària, tindrà més abandonament en
secundària, però en universitària no.

Una altra frase: “La selectividad no funciona porque
aprueban el 94% de los alumnos”, bé, aquesta ja no fa falta ni
comentar-la.

I amb açò un llarg etcètera que s’ha completat aquestes dues
darreres setmanes amb les acusacions que la causa de
l’independentisme és la descentralització educativa en aquest
país i que subvencionarà els colAlegis privats que facin
l’ensenyament en castellà a les comunitats bilingües.
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La darrera ja de fa dos dies, que s’ha de “españolizar a los
catalanes” però el rerafons d’aquesta PNL no era en realitat
parla de les ocurrències del ministre, que per cert el que hauria
de fer és cercar estratègies per millorar si de cas el domini de les
llengües, també de l’espanyola, a les comunitats on només tenen
una llengua oficial en lloc de cercar culpables on no n’hi ha. El
rerafons -com dic- és que el ministre s’està posant en qüestions
que no toquen al Govern central, entra en competències que no
li són pròpies, sinó que estan transferides a les comunitats
autònomes que tenen els seus estatuts aprovats també i la seva
pròpia legislació.

A l’exposició de motius ja feim referència a la derogació, tot
just acabat de desembarcar al ministeri perdó, el temari de les
oposicions per a l’ingrés i l’adquisició d’especialitats docents en
l’ensenyament públic no universitari, i va restablir els temaris
de l’any 90 sense consultar les comunitats autònomes i sense
tenir en compte tampoc les persones que havien estudiat aquells
temaris. Va modificar també el sistema de beques, va anunciar
que modificaria el batxillerat i la temporalitat de l’elecció
d’itineraris cap a l'FP o cap al batxillerat o el canvi de
currículums. I ara diu que açò, aquestes darreres coses, les farà
a partir de la modificació de la Llei orgànica d’educació, però
en aquell moment segur que també va agafar desprevinguts als
mateixos consellers i conselleres de les seves pròpies
comunitats autònomes.

En definitiva, el que demanam en aquesta PNL és que
aquesta comissió condemni les declaracions del ministre Wert
sobre el futur de l’educació a Espanya per improvisades i que
insti el Govern d’Espanya a consensuar les mesures que hagin
de prendre en les matèries que siguin competència de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

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. Sr. Antoni Alorda per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Certament, Sra. Rita, hem de
coincidir en l’oportunitat que ha tengut aquesta proposició no de
llei, si no exactament en la seva literalitat en referència als punts
dels quals tractava, sí a posar de relleu realment, com vostè
parlava, de les ocurrències que han estat un seguit de
provocacions, un devessall que ha tingut el Sr. Wert d’ençà que
va prendre possessió com a ministre.

Avui, aquests dies mateixos, totes les xarxes socials i
sobretot la premsa catalana en va plena i sembla realment un
entusiasta de la independència de Catalunya o com a mínim de
deixar molt clar que només hi ha una manera possible de quedar
a l’Estat espanyol, que és a través de la castellanització, no? És
un abanderat d’aquesta idea, que realment està... calant. Crec
que si no rectifica gens -i no sembla que en dugui el camí el
Partit Popular-, doncs és clar, està creant un estat de coses a un
autèntic paradigma nou respecte de les relacions entre les
nacionalitats històriques. Pensin que el nostre estatut diu que

nosaltres ho som, per tant, ho som oficialment a més a més
d’històricament i aquesta manera tan empobridora d’entendre
l’Estat que maneja tot un ministre de Cultura.

Avui llegia unes declaracions, el Partit Popular amb el seu
estil habitual acusava la Generalitat de catalanitzar els catalans,
era una denúncia de la Sra. Sánchez Camacho i era
oportuníssima perquè el Sr. Wert acaba de poder dir que era
boníssim i era positiu, era necessari espanyolitzar els catalans;
en canvi, catalanitzar els catalans era acusat d’adoctrinament,
espanyolitzar els catalans era una espècie..., no sé d’una
educació patriòtica i bona, no? 

La veritat és que ja no sé si es fan... acudits ells mateixos si
és que és un bé, quan arriben a casa seva els agrada després fer-
se quatre facècies sobre el tema, però el tema és molt seriós,
realment el tema és important, és institucionalment delicat i no
crec que es pugui tractar amb aquesta frivolitat, crec que amb
aquest menyspreu. Fins i tot qui creu que l’única manera de ser
espanyol és a partir d’aquesta idea d’Espanya com a construcció
de Castella que tan bé va analitzar Ortega i que realment és així,
però que podria tenir altres elements enriquidors, si algú creu
que no els té, que ho digui, però que n’accepti les conseqüències
democràtiques que tendrà la reacció davant aquesta actitud.

Jo em deman què vol dir espanyolitzar, què vol dir que els
catalans no són espanyols segons el punt de vista del ministre,
convendrà que ens ho aclareixin per saber exactament què és
adoctrinar, què és formació del espíritu nacional i què és educar
en els signes d’identitat, els signes de pertinença, a crear
comunitat, a forjar cohesió social.

La veritat és que tot aquesta embranzida contra els signes
d’identitat està creant una autèntica sensació ja de fractura i de
crispació, com hem apuntat els darrers mesos.

És evident que ve un tertulià d’Intereconomía i que als 600
professors que hem llevat del curs enguany a les nostres aules,
li agradaria canviar-los per tertulians d’Intereconomía que
expliquin les glòries d’Espanya.

Avui matí érem a una concentració, hi hem coincidit
regidors del PP, regidors del PSM, això també feia estona en
una defensa de la llengua, m’hi he trobat molt a gust, perquè hi
ha un director a una escola d’Inca que realment té una
persecució precisament per tenir un projecte lingüístic que
pactaren fa quinze anys bons a Ponent, d’immersió, amb un
canvi -ja ho he dit altres vegades- amb un canvi que m’agradaria
que es demanàs a Inca quina ha estat la percepció del ColAlegi
Ponent en els darrers anys amb tota l’evolució de partides,
projecte lingüístic que aprova ja en els anys noranta i
m’agradaria que es constatés quina ha estat. Bé, aquesta línia ha
duit una autèntica persecució per part d’unes determinades
línies editorials i concretament també dins Intereconomía, però
que tot prové i és alimentat per aquesta dèria del Partit Popular
contra la llengua catalana.
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Creim que això s’ha d’aturar i deim amb satisfacció que ha
arribat tan enfora el ministre Wert que realment fins i tot el
conseller, que de tant en tant dóna ales a aquest tipus de
manifestacions, doncs fins i tot ha frenat i ha apuntat en alguna
ocasió que no seguiria... avui ho deia, ho he llegit també a algun
despatx d’agència, que no es plantejava seguir la línia Wert a les
nostres aules. Hem sentit en aquesta comissió com es
rectificaven, es mesuraven, s’intentaven modular aquelles altres
intervencions del Sr. Wert en el sentit que es pagaria a aquelles
escoles privades que fessin l’ensenyament íntegrament en
castellà a les Illes Balears per garantir que els alAlots poguessin
anar a escola íntegrament en castellà a les Illes Balears, una
espècie d'ikastola en castellà que el Sr. Wert promocionava com
a una possibilitat en una entrevista a Tele Madrid, aquí se n’han
desmarcat, com se n’han desmarcat d’aquestes darreres línies.

Crec que s’escau ja una passa més, no sé si el Partit Popular
estarà en condicions de fer-la o si senzillament voldrà mantenir
la línia contra la llengua catalana o voldrà mantenir un peu a
cada banda, però crec que ja s’escauria que li arribi a Madrid, al
Sr. Wert, una autèntica desaprovació per part del Parlament de
les Illes Balears.

A posta i per donar actualitat a la proposició no de llei, hem
presentat unes esmenes, són in voce, perquè estàvem fora de
termini, però les hem fet arribar als grups, si no les tenen, ara les
hi passaria, però crec que els han  arribat, en les quals es posa al
dia i especialment crec que les que tenen més potència de... les
declaracions darreres que ha fet el Sr. Wert.

Al tercer punt d’aquesta proposició no de llei, a la qual ja
anuncii el nostre vot favorable, afegiríem que el ministre
d’Educació rectifiqui les declaracions en què promovia la
concertació de colAlegis privats a les Illes Balears que
escolaritzassin en llengua castellana. Com saben a més això està
prohibit en aquests moments, tenir centres exclusivament en una
de les llengües, i per tant, crec que seria un recordatori, però ja
un recordatori amb admonició inclosa. 

En el punt quart, s’insta el ministre d’Educació i al conjunt
del Govern de l’Estat a respectar l’oficialitat en la llengua
catalana a les Illes Balears i que abandoni l’objectiu de
castellanitzar les aules, perquè crec que darrere la idea
d’espanyolitzar, aquesta és la idea, perquè si tothom és espanyol
es pot expressar en qualsevol de les llengües oficials, pot
conèixer el seu país, sentir-se’n orgullós sense que es necessiti
castellanitzar.

Crec que és evident, qui coneix el nostre context i en el
moment en què es produeixen que la idea d’espanyolitzar és
idèntica a la de castellanitzar, més si coneixem que, vulguem o
no, el camí a la redescentralització de competències cap a la
uniformitat.

En el punt cinquè és “el Parlament de les Illes Balears”...,
perdonin que hagi quedat amb el PIB perquè no l’hem desplegat
però evidentment és “Parlament de les Illes Balears condemna
les declaracions del ministre d’Educació en les quals acusava els
docents d’adoctrinament ideològic i l’insta a respectar el
sentiment de pertinença que expressin els ciutadans”. 

Aquesta fa referència -com vostès en són conscients- a
aquella frase a la qual s’apuntava que si a Catalunya hi ha un
sentiment independentista era perquè els docents l’havien
alimentat, no?, com si Catalunya no tengués cap mena de sentit,
d’esperit, no tengués racionalitat la demanda que fa, una
miqueta que el milió de persones que eren al carrer defensant
aquestes propostes a tot el que és el sentiment que expressen
avui les enquestes d’opinió de tots els indrets que es fan a
Catalunya respongués a una espècie de manipulació perversa, la
qual cosa representa una falta de respecte democràtic al poble
de Catalunya que ens sembla miserable.

Per tant, crec que s’ha de reaccionar, i aquesta idea, que des
de la docència, des de l’adoctrinament a les aules es podria
canviar aquest estat de coses, demostra molt més qui vol
adoctrinar de qui... realment reacciona davant un adoctrinament
que no existeix.

Per tant, creim que era important que hi hagués avui aquesta
reacció, seria realment un canvi molt important, un gir en el que
està passant darrerament en aquests debats a les Illes Balears i
crec que Madrid començaria a tractar amb un miqueta més de
respecte l’oficialitat de la llengua catalana i les nacionalitats
històriques de l’Estat espanyol si un parlament com el de les
Illes Balears fos el que posàs en lloc al ministre tan ocurrent
com és el Sr. Wert. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
mirin, comprenc que diputats que no vénen del món de la
docència tal vegada segons quines frases els cridin un poquet
l’atenció o segons quines actuacions els cridin un poc l’atenció.

Quan aquí ens diu la Sra. Rita que el ministre Wert... va...,
diu “l’adquisició d’especialitats docents a ensenyament públic
no universitari que eren vigents des de gener del 2011", vegem,
cinc dies abans que es fessin les eleccions, el novembre, varen
sortir publicat en el BOE els nous temaris de les oposicions.
Fins ara ens havíem regit en els temaris dels anys 93 i 96. El que
va passar, i això s’ha d’explicar, el que va passar és que va
caducar el sistema per accedir a la funció pública docent, però
amb la mala sort que va caducar quan hi havia eleccions i és
clar, no ho vàrem poder canviar, vàrem fer un any..., vàrem dir
“bé, idò esperarem a les eleccions”, i cinc dies abans de les
eleccions es va canviar el temari.

El que va fer el Sr. Wert no va ser una ocurrència així
perquè sí, el Sr. Wert ha tornar a l’any 93-96 perquè va derogar
el de l’any 2011 que s’havia posat cinc dies abans de les
eleccions, 93-96, no és que el Sr. Wert hagi tornat al 93-96, és
que durant tots els anys des del 93 es fa feina amb el temari del
93 i 96 i cinc dies abans de convocar les eleccions, les darreres
eleccions, es varen canviar els temaris. 
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Vull dir, això no... això que sembla tan estrany, “no, és que
el Sr. Wert ha tornat a l’any 96", no, és que fa..., idò mirau, des
del 96 fins ara, tots els anys que fa que anam amb aquest temari,
i el Sr. Wert a més el que va dir és que es canviarà el sistema
d’accés a la funció pública docent i es canviaran els temaris,
però vegem, aturem-ho un momentet, no ho facem a corre-cuita
que és el que va fer el Partit Socialista, no ho facem a corre-
cuita, aturem-ho i es regularà a través de l’estatut del docent i a
través de la LONCE, vull dir crec que això és una cosa coherent
una vegada que s’explica. Clar..., no, és que tornam als temaris
del 96, no, no és que tornem als temaris del 96, és que des del
96 tenim els mateixos temaris, el que passa és que després de
pressa i corrent, torn repetir en cinc dies es varen canviar els
temaris i el novembre, ho sé exactament, els temaris varen sortir
dia 18 de novembre del 2011 publicats al BOE. I és clar, vegem,
paralitzem aquests temaris. A més no totes les comunitats
autònomes estaven a favor d’aquests temaris, per tant,
paralitzem-los i facem feina, ja que hem guanyat les eleccions,
ja que tenim promès un canvi en el sistema educatiu, a la
manera d’accedir en el sistema educatiu, paralitzem-ho i facem
feina en això. I en això s’està fent feina, es fa feina en l’estatut
del docent, repetesc, i s’està fent feina amb la LONCE.

Després quant a quart d’ESO. Hi va haver moltíssima gent
que deia una cosa, moltíssima gent que en deia una altra, però
es va plasmar a l’avantprojecte de llei de la LONCE i està molt
ben explicat aquí. Si vostès van a l’avantprojecte, veuran que
una de les mesures és anticipació de l’elecció dels itineraris en
ESO. És a dir, jo crec que està bastant ben explicat. Ha estat
penjat crec que uns quatre mesos a la pàgina web del ministeri.
Hi ha hagut alAlegacions, jo crec que són 4.000. I ara ni tan sols
ha entrat en el Congrés. S’ha presentat en el Consell de
Ministres i ara es presentarà davant la comunitat educativa. O
sigui, jo crec que hi ha un diàleg constant. El que passa és que
també ens urgeix un poc tenir una nova llei.

Jo entenc que el món educatiu és complicat, ho entenc i
entenc que persones que no provenen del món educatiu tot això
els pugui parèixer una bogeria, és ver, d’acord. Però bé, és que
estam canviant un sistema educatiu, un sistema educatiu que fa
25 any que el tenim i vulguis o no això du la seva feina. I s’està
fent feina en això, el ministre Wert està fent feina en això, fa
feina en la LONCE i fa feina en l’estatut del docent.

Quant a les declaracions. Miri, jo crec..., nosaltres pensam
des del Grup Parlamentari Popular que constitueix un acte
d’hipocresia negar-li al president el que tots hem vingut fent des
de les comunitats autònomes des de fa molt de temps, i
m’explicaré. Respecte de la cultura, la llengua i la identitat,
l’equilibri de voluntats polítiques dins el marc competencial
entre l’Estat i les comunitats autònomes és un fidel reflex i una
conseqüència directa del que estableix la nostra Constitució. La
Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació
espanyola, i això ho posa l’article 2 de la Constitució
Espanyola. Si la identitat nacional és només la suma de les
identitats conformades per les diverses comunitats autònomes,
que crec que això molts de nacionalistes ho tenen en compte, jo
no crec que el PSOE això ho tengui en compte, no ho sé, o si
existeix a més d’aquesta, una conformació de la identitat
nacional, és un debat inacabable i segons la meva opinió estèril,
ja que el marc constitucional, a què m’he referit abans, marca
molt clarament com així mateix existeixen les entitats i llengües
diferents a Espanya, també existeix un estat social i democràtic

de dret que ens representa a tots. L’equilibri d’identitats ompl
de contingut el dret dels espanyols en qualsevol lloc i territori
de l’Estat, conjugada a la cohesió social, a la solidaritat, a la
lliure circulació de béns i persones dins el territori nacional i ens
fa més forts davant l’exterior.

Des de la nostra comunitat autònoma, amb independència
del color polític del Govern, hem vingut reforçant la nostra
identitat, des de l’establiment de la nostra autonomia. I ara, quan
un ministre pretén defensar amb tot respecte cap a totes les
comunitats autònomes, defensar la llengua oficial de l’Estat o
quan anuncia la voluntat política de l’Estat que els alumnes
siguin capaços de viure equilibradament amb les dues identitats,
la de la seva comunitat autònoma i la de l’Estat, l’oposició
s'esquinça les vestidures. 

És a dir, aquí tenim una comunitat autònoma i tenim un
govern, tenim un ministre i tenim un conseller. El ministre,
evidentment, cap a la unitat d’Espanya, cap a l’article 2. El
nostre conseller, a agranar cap a ca nostra. I l’equilibri entre tots
dos formaran uns alumnes i uns ciutadans que se sentin
orgullosos de ser espanyols i de ser membres d’aquesta
comunitat autònoma. Però és l’equilibri entre tots dos, tenim un
ministre, un ministre d’Espanya, un ministre que ha de vetllar
per la cohesió de totes les comunitats autònomes. I després
tenim un conseller que ha de vetllar per nosaltres. Jo no hi veig
cap...

L’Institut Cervantes i l’Institut Ramon Llull no han
colAlaborat en diferents ocasions? Quin mal hi ha en tot això? I
per què aquesta crispació? De què creuen vostès que està parlant
el ministre? El ministre està parlant de la unió de les dues coses.
Ens hem de sentir orgullosos, a més ho ha repetit, orgullosos de
ser espanyols i orgullosos de pertànyer a la nostra comunitat
autònoma. Les dues coses no són incompatibles, enriqueixen la
persona. Per tant, per ventura volen negar l’oportunitat
d’aprendre la llengua castellana. Això ja és preocupant. És a dir,
que es negui l’oportunitat, a més ho sabem, s’està negant
l’oportunitat d’aprendre la llengua espanyola, perquè total,
s’aprèn al carrer, Sr. Alorda, és que s’aprèn al carrer! Què té
més si s’aprèn al carrer, no és ver? Per ventura no volen complir
la legislació vigent, per ventura no volen complir la sentència
886, allà on diu que els pares tenen la llibertat d’elecció de
llengua. És que ..., vegem.

(Remor de veus)

Miri, jo ara li contaré una cosa sobre el CP Montuïri, dues
alumnes que varen anar a Pamplona i no sabien hablar el
castellano. És un greu problema. Un mateix director general va
dir que havia enviat el seu fill a l’estranger perquè només sabia
parlar català i anglès. Jo no m’ho estic inventant, o sigui que...
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El ministre d’Assumptes Exteriors no ha colAlaborat en
nombroses ocasions amb les comunitats autònomes ajudant a
projectes empresarials, sota la marca d’Espanya? Aquí a Balears
en tenim un parell d’exemples en matèria turística. Si establim
drets, per cert, regulats a la Constitució Espanyola i a l’Estatut
d’Autonomia i els buidam de contingut, estam negant als
ciutadans l’exercici efectiu d’aquests drets. El grup
parlamentari, d’igual manera que estam totalment d’acord que
el Govern d’Espanya ha de consensuar les mesures que s’hagin
d’aplicar a les matèries de la competència de la nostra comunitat
autònoma, per tant, votarem que sí al segon punt, Sra. Rita,
evidentment que hi votarem que sí, considera un exercici
d’hipocresia condemnar les declaracions d’un ministre que
expressa la següent voluntat política: que la doble identitat,
aquella que prové de cada una de les comunitats autònomes i
aquella que prové de l’Estat constitueix un enriquiment
personal. I jo crec que ha estat molt clar en les seves
declaracions. 

Una altra cosa és que facin titulars, una altra cosa és que...
Som Espanya, ens agradi o no ens agradi i pertanyem a la
comunitat autònoma i els alumnes han de saber el Puig Major
i han de saber el riu Duero i els Picos de Europa. Aquí tenim el
conseller que ha de vetllar perquè coneguin la Serra de
Tramuntana i el Puig Major, i tenim un ministre que ha de
vetllar perquè coneguem la resta. 

Quant a les propostes in voce li pregaria... Sr. Alorda, trob
que són...

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

...trob que són propostes bastant importants, no crec que siguin
proposicions per fer-les així... Vostè ha fet in voce tres punts, ha
afegit tres punts. Jo crec que són punts bastant importants, jo li
pregaria que presentàs una proposició no de llei per discutir-los
i debatre-los tranquilAlament. Per tant, no volem ni votar a favor,
ni en contra, sinó que tranquilAlament els debatrem a una
proposició no de llei.

Per tant, Sra. Rita, votam que sí a la segona. I evidentment
votam que no a la primera. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres votarem que sí a la
incorporació de les esmenes, si és que s’han de votar...

LA SRA. PRESIDENTA:

En principi com que les esmenes són considerades in voce,
si un grup no les accepta no entrarien...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

D’acord. Agraesc al Sr. Alorda i compartim tots els seus
arguments que ha expressat avui capvespre. I quant a la Sra.
Aguiló, que defensi cadascuna de les declaracions del Sr. Wert,
jo no entraré en açò, no és l’esperit d’aquesta proposició no de
llei. No discutiré una a una com ha fet ella les frases que jo he
recollit, que en podria haver recollit d'altres. 

El que sí sembla és que la Sra. Aguiló no està molt en
consonància amb el conseller Bosch, perquè el conseller Bosch
aquestes dues setmanes almanco ha rectificat el ministre Wert.
La primera vegada quan el Sr. Wert va dir que pagaria escoles
privades per ensenyar només en castellà, el Sr. Bosch va dir,
aquí tenim unes lleis i per tant, aquí ens hem d’acollir a les lleis
que tenim i als decrets que tenim. Per tant, va rectificar el
ministre. També l’ha rectificat ara quan ha dit que no es
plantejava espanyolitzar els alumnes d’aquesta comunitat
autònoma que parlen en català. No sé, tal vegada tenen un
problema entre la portaveu d’educació del Grup Popular i el
conseller.

Per altra banda el que sí crec és que el mateix Partit Popular
s’hauria de plantejar a nivell nacional, si no està fent una
estratègia, com hem dit abans, d’amagar o diluir altres qüestions
greus que passen en aquest país a força de treure i entrar al Sr.
Wert, si no és així... Jo crec que s'hauria de calmar aquest
ministre, o instar-lo a comportar-se com un ministre,
simplement com un ministre i no com un tertulià que és el que
està fent ara, perquè amb aquesta actitud del Sr. Wert el que
s'està aconseguint és dividir més aquest país. L’està dividint
entre catalans i no catalans, entre bons i dolents. Jo crec que açò
és molt perniciós, no per a l’educació, fins i tot per a la vida i la
cohesió del nostre país.

Per altra banda assenyalar que el que diu el Sr. Wert són
acudits, són frases, són boutades, li poden dir el que vulguin,
però tot fa un tufillo que ens fa retrocedir en el temps, com si
tots aquests anys de democràcia no haguessin passat,
s’esborressin de cop una altra vegada. Fins i tot a les xarxes
socials que, com ha dit el Sr. Alorda, aquests dies en van plenes,
una de les coses que més s’està difonent és una caricatura de
l’any 37 i precisament diu la frase: “hemos de españolizar a los
catalanes”, i es veia el capellà i el militar, etc. i els pobres
catalans allà. Açò és el que està passant, perquè és calcat a allò
que sembla que volen portar a aquest país. Entre açò i les
fotografies de peinetas i mantillas de luto riguroso en el Vaticà,
jo clar pensava que aquesta època la tenia oblidada, em fa por
que torni una altra vegada i no ho voldria.

Per tant, jo acabaré així. Jo no retir el primer punt, crec que
s’ha de votar i si el Partit Popular troba que les declaracions del
ministre són fantàstiques i adequades per al moment que estam
vivint, em semblarà molt bé i agrair aquesta idea que tenen que
s’han de consensuar les mesures, vistes les declaracions que ha
fet el Sr. Bosch és clar que no estan consensuades, almanco a la
nostra comunitat autònoma.
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Res més. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Accepta vostè la votació separada dels
dos punts?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 1723/12, punt 1.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

Per tant, aquest punt quedaria rebutjat.

I podríem dir que el punt 2 s’aprova per assentiment? 

D’acord.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4268/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
professional.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4268/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
professional. Per defensar-la té la paraula la diputada Cristina
Rita i Larrucea per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, malgrat tots tenim clara
la importància dels estudis de formació professional, fa la
impressió que segueix sent la germana petita d’entre les opcions
d’ensenyament no obligatori encara. No obstant açò i per la crisi
econòmica sembla que hauria de cobrar més importància.

A diferència dels estudis de batxillerat, les modalitats de
formació professional, el ventall d’elecció, que n’hi ha com és
natural, és molt més ample perquè s’han d’ajustar més a les
branques del mercat laboral, que també és molt ample. Per tant,
és cert que té una complexitat que no té el batxillerat. Però en
l’època que estam, que és molt canviant, els estudiants de
formació professional el que demanen és una major agilitat
també per poder seleccionar els seus estudis. I encara que açò
no és massa fàcil per a l’administració educativa, sí que pensam
que s’hauria de fer un esforç per adequar l’oferta de les
especialitats a la demanda. Açò tal vegada és més important a
Menorca, Eivissa i Formentera que a Mallorca, allà on sempre
hi ha hagut molt manco possibilitats d’elecció per a l’alumnat.

Però no és únicament l’oferta el que és important, sinó
també facilitar l’accés als estudis. Aquesta proposició no de llei
s’ha fet a partir de les demandes d’un grup d’estudiants de
formació professional que es troben frustrats perquè no poden
complir amb les seves expectatives. És per açò que s’insta en
primer lloc que el Govern impulsi la formació professional a la
nostra comunitat autònoma, facilitant totes les possibilitats
d’estudi, de titulació tan presencial com a distància. 

Entre aquestes possibilitats hi ha la dels estudis a distància
i entre els estudis a distància hi ha els convenis que es feien amb
l’Institut Obert de Catalunya, que ja vam debatre en aquesta
comissió la setmana passada i que va ser rebutjada. Aquesta
proposició no de llei va ser registrada en canvi el mes de maig
i és cert que ara podria retirar aquest punt, però no ho faré. I no
ho faré perquè em sembla impresentable que per 20.000 euros
que costava aquest conveni, s’hagin de tallar les ales a tants
d’estudiants. En una resposta del conseller a una pregunta
escrita de qui els parla sobre aquest tema, se’ns va dir que aquell
que volgués, podria continuar estudiant a l’Institut Obert de
Catalunya. Però no es pot comparar pagar únicament les
matrícules, a haver de pagar també els desplaçaments per fer els
exàmens i d’açò es tractava, que el professorat de les Illes
Balears feien fotocòpies dels exàmens i els vigilaven. Són
20.000 euros tot plegat.

El tercer punt es refereix a la necessitat de fer una
convocatòria extraordinària d’accés el mes de setembre.
Evidentment aquest mes de setembre ja no serà possible, per la
qual cosa jo faré una rectificació d’errors in voce, si se’m
permet, que sigui “setembre del 2013". Pensam que és una altra
oportunitat que es brinda als joves que no van poder entrar en la
primera convocatòria, atès que el nombre de places que pot
cobrir amb aquest sistema és més limitat. 

El Reial Decret 1147/11, de 29 de juliol, d’ordenació general
de la formació professional, diu que almenys hi haurà una
convocatòria i fins aquest any n’hi haurà dues, una
d’extraordinària. Hi havia molts d’alumnes que es beneficiaven
d’aquesta convocatòria extraordinària, per superar una de les
parts que no havien aprovat a la convocatòria de maig, o per
apujar nota, molt necessària per a l’accés dels cicles més
saturats, etc. Açò també permetia augmentar el nombre
d’estudiants en aquells cicles que s’havien quedat amb vacants
el mes de juliol. El cost d’açò novament era el del professorat
que havia de vigilar i corregir les proves, res més.

L’altre punt el que diu és que el SOIB ofereix informació
sobre els agrupaments modulars i els cicles formatius de
formació professional. Ja sabem que a major formació, major
possibilitat de trobar feina. Però també aquest punt va dirigit
que hi hagi una major coordinació entre les tres potes: la
reglada, l’ocupacional i la contínua. Volem donar la importància
que té la formació professional en la qualificació dels aturats i
en la seva reinserció, tant en el mercat laboral com també una
altra vegada en el sistema educatiu del que tal vegada van sortir.
I el SOIB pot fer una tasca important en aquest sentit.
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També demanam que se puguin omplir els cicles formatius
mitjançant agrupacions modulars, que no necessiten requisits
d’accés. Sabem que a causa probablement de la poca agilitat del
sistema, hi ha cicles que no s’estan omplint i aquest sistema de
les agrupacions modulars, és també una oferta formativa
integrada per un bloc de mòduls d’un cicle formatiu que pot
permetre aconseguir l’obtenció d’un certificat de
professionalitat o d’un títol quan es disposi de les condicions
d’accés i es completi la formació que falti.

Finalment, aquesta proposició no de llei demana que
s’augmenti el percentatge d’accés als cicles de formació
professional d’aquells que han aprovat les proves lliures. Ja
saben vostès, senyors diputats i diputades, que aprovar una
d’aquestes proves d’accés no et garanteix que tenguis plaça,
perquè, evidentment, hi ha unes ràtios i hi ha persones que tenen
els requisits necessaris per a l’accés. La normativa diu que s’ha
de reservar entre un 10 i un 20% per a les proves lliures, de
places, i açò és el que demanam, que es posi la part més alta
d’aquesta forquilla que permet la llei.

I açò és tot, com veuran el món de la formació professional
és molt complex i en podríem tenir una PNL cada setmana, el
que és segur és que hi ha moltes coses a millorar i a perfilar i
que és en aquest moment, a un moment de forta crisi
econòmica, quan s’ha de donar més oportunitats a la formació
de les persones perquè puguin inserir-se en el món laboral.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per donar suport als punts que ens
planteja aquesta proposició no de llei, crec que també insistim
en moltes comissions en la importància de la formació
professional i donar facilitats i, com també s’apuntava, que
quedi cada vegada més incardinada, més lligada la formació
acadèmica amb la professional, amb la contínua, que de vegades
no s’ha mirat. Són propòsits que crec que anam repetint tots,
com a mínim els darrers deu anys i que convendria també anar-
hi fent avanços, que se’n fan, però amb una empenta més
decisiva. Això evidentment també passa per una qüestió
fonamental que són els recursos i que tornam insistir que ens
sap greu que aquesta comissió i que, per tant, aquest parlament
adopti la idea, aboni el missatge que tenim prou recursos ja
destinats a l’educació, que no és el problema, no és aquest el
dels recursos, quan nosaltres pensam que la formació
professional mateixa demostra que recursos n’hi podríem abocar
moltíssims més sense que fossin suficients. Per tant, aquesta
idea de conformitat amb la situació en la qual ens trobam la
trobam realment d’un cofoisme incomprensible.

Per tant els punts que es van apuntant, tot i cada un d’ells
apunten a una millora respecte del sistema, tant el tema de
facilitar les possibilitats d’estudi, les presencials o a distància,
aquest és el primer punt, i el segon sobretot, molt concretament
el segon el vàrem debatre ja la setmana passada com s’ha
recordat, jo crec que seria bo que el Grup Popular es repensés
i enviés el missatge al Govern que pel cost servei que apuntava
l’Institut Obert de Catalunya s’hauria de considerar haver
trencat el conveni i, en tot cas, seria ja lamentable el mal que
s’ha pogut fer dins aquest curs, perquè al final també la gent es
cerca la vida, com és natural no espera la reacció i la carrera ja
difamada gent que es dedica a la política, com ens dedicam aquí
a intentar resoldre problemes dels ciutadans, i se cerca la vida
per altres camins. I jo crec que són missatges que se senten molt
desemparats, una gent que tenia una determinada proposta i
havia pres una decisió i una aposta de formació, que se li hagi
dit que li resultarà molt més cara o que l’administració ja no
l’acompanya en aquesta aventura que havia fet de formar-se, tot
i que va sentint missatges de polítics per la ràdio i missatges de
què és molt important la formació ocupacional i professional i
que s’hauria de formar, però una cosa que tenia en marxa ell a
nivell personal i que s’hi esforçava, doncs se li ha dit que pus.
I crec que això són missatges, ja dic, molt negatius, que
contradiuen tota la retòrica de suport a la formació professional.

Respecte dels agrupaments modulars i dels cicles formatius
de formació professional subscrivim allò que se n’ha dit, crec
que és important, veig que a principi de curs així mateix també
s’han aportat alguns cursos que no estaven prevists a alguns
concerts addicionals que s’han improvisat, la veritat és que
s’han concertat coses en el gairebé, no diré el divendres i
començaven les classes en dilluns, però quasi quasi per a casos
que hem pogut veure que hi havia d’haver una borsa; crec que
hi hauria una planificació molt seriosa que també acompanyi els
alAlots i els majors, perquè hi ha gent de totes les edats en
aquests tipus de cicles formatius que es puguin programar.

I el darrer aspecte, sobre el percentatge de les proves lliures,
crec que l’important també seria augmentar el pastís, no només
reservar-los una quota a part sinó que tothom hi pugui tenir
accés. Ens sembla bé que es pugi la quota però en realitat
l’important seria que tothom que en tengui vocació, aspiracions
i d’alguna manera també la voluntat de fer-hi l’esforç de
formar-se en cicles de formació professional, trobin l’oferta per
part del Govern i de l’administració.

Si haver de triar sempre es fa complex, perquè sempre n’hi
haurà qualcun que amb els numerus clausus quedarà baix, i
creim que el que hem de fer tots és un esforç perquè no hi hagi
tants de milers d’alumnes que no puguin cursar els estudis de
formació professional als quals aspiren.

En qualsevol cas, és una proposta que per ventura no tendrà
una concreció immediata, sí aquesta de les proves
extraordinàries que ja evidentment haurà de ser l’any que ve, ja
hi ha hagut per tant un mal inexorable de no haver-ho fet dins
enguany, però crec que sí que molta gent que n’ha quedat
queixosa, que hi confiava, perquè una cosa que ja tenia habitual.
Crec que aquesta convocatòria des de ja s’ha de transmetre que
serà possible, parlam d’uns colAlectius que poden tenir molt
present aquest tipus de necessitat de convocatòries
extraordinàries i que, per tant, crec que s’ha de recuperar i hi ha
d’haver un compromís des de ja de fer-ho.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Serra i Cabanellas, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Afirmar que la formació professional és la germana petita de la
formació postobligatòria és desconèixer la realitat actual de la
formació professional en aquest país i en aquesta comunitat
autònoma. La formació professional i el seu desenvolupament
i adaptació a la societat actual és un dels eixos de la política
educativa d’aquest govern, contràriament al que ha succeït els
darrers quatre anys. Des de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats i el Departament de Formació Professional es
treballa a potenciar el sistema nacional de qualificacions i
formació professional, a la revisió de l’oferta formativa, la
promoció de la informació i l’orientació professional, a la
capitalització de les competències de personal professional i
social aconseguides per qualsevol via, i la seva acreditació en un
marc de reconeixement oficial tant laboral com acadèmic.

Un altre eix és l’establiment d’un pla extraordinari de
formació professional per als joves que doni resposta a la
demanda creixent de formació per part dels joves, a la necessitat
d’establir un sistema integrat de formació i orientació
professional, d’acord amb el que la normativa estatal estableix,
i reforci el desenvolupament dels itineraris personals d’inserció
laboral, a partir de la formació inicial, i la informació i
orientació sobre la realitat laboral i l’entorn local, ja des dels
serveis d’orientació dels centres educatius d’ensenyament
obligatoris.

També es treballa a promoure una formació professional
vinculada a l’empresa, per millorar el diàleg entre
l’administració educativa i el món laboral i ajustar les
necessitats de formació i de personal qualificat; és l’anomenada
formació professional dual, un model pràctic de formació que
inclou la inserció laboral, el foment de l’esperit emprenedor i el
foment de la formació continuada.

Per altra banda, es treballa en la xarxa de centres de
formació professional, en la integració en el seu si de tots els
centres que ofereixen formació professional, tant educatius com
empresarials, i que ha de permetre fer arribar la formació a tots
els demandants independentment de la seva formació prèvia, el
seu estatus laboral o la seva ubicació geogràfica.

En relació amb els punts d’aquesta proposició no de llei, cal
dir que o bé ja s’acompleixen o que no tenen molt de sentit. No
és necessari donar suport al primer punt, ja que ha quedat prou
clar que el Govern de les Illes Balears és conscient de la
importància actual de la formació professional i treballa per al
seu impuls, tal com ja ha manifestat diverses vegades el
conseller.

Quant al segon punt, tal com ja vàrem dir la setmana
passada a una proposició no de llei referent a l’Institut Obert de
Catalunya, el fet de deixar de ser seu de la Plataforma de
formació professional a distància de la Generalitat de Catalunya
ve motivat per l’actual situació socioeconòmica i per la decisió
de potenciar una plataforma pròpia de formació professional a
distància en colAlaboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura
i Esports, sense fer esment que els alumnes d’aquest institut no
són comptats com a alumnes de les Illes Balears, tot i ser
ciutadans d’aquestes illes, amb el que això comporta. Sense anar
més enfora, no segueixen els currículums i els programes propis
de les Illes Balears, segueixen els de la Generalitat de
Catalunya. Hi ha una desigualtat de condicions, el conveni
afavoria més la Generalitat de Catalunya que no el conjunt de
ciutadans de les nostres illes, interessats per cursar aquests
estudis. Per tot això, tampoc no donam suport a aquest segon
punt.

Pel que fa al tercer punt, bé, veim que s’ha canviat l’any, el
Govern acompleix la llei que marca almenys una convocatòria
anual i fa el que fan la resta de comunitats autònomes, així i tot
l’experiència del curs passat de fer dues convocatòries demostra
que són molts de doblers i esforços que en aquest moment
l’administració no es pot permetre. Per tot això, tampoc no
donam suport a aquest punt.

En relació amb el quart i el cinquè punt ja succeeix, a les
Illes Balears ja són possibles i es duen a terme agrupaments
modulars més flexibles i ajustats a certs colAlectius, per tant més
adients a la seva necessitat. No podem donar suport a aquests
dos punts, atès que ja són una realitat, per això nosaltres creim
que sí s’haurien de retirar aquests dos punts.

Finalment, el seu desconeixement els condueix a proposar
punts com el sisè, al qual no podem donar suport ja que ens
pareix una mica absurd, aprovar una prova lliure no dóna accés
a un cicle formatiu dóna accés al propi títol; la prova lliure
permet obtenir directament el títol, el que dóna accés a un cicle
és superar la prova d’accés. En aquest sentit, d’acord amb la
nova ordenació de la formació professional, que és qui marca
els percentatges, a les Illes Balears s’ha optat pel màxim
percentatge permès, un 20%, i a més s’ha introduït una nova via
d’accés, de tal forma que actualment és possible accedir a un
cicle formatiu amb els requisits acadèmics, amb la superació
d’un curs d’accés i amb la superació de les proves d’accés, amb
la qual cosa les possibilitats s’incrementen.

I, Sr. Alorda, jo no crec que cap dels que som aquí ens
conformem amb la quantitat que es destina tant a formació
professional, educació, sanitat, etc., però el que no volem ni
podem fer és permetre coses que després a l’hora de la veritat
no es poden complir, i tant si ens agrada com si no ens agrada
el tema econòmic hi té molt a veure. Així i tot, hem de recalcar
que aquest govern no ha deixat d’invertir en formació
professional.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Serra. Sra. Rita, vol fer ús de la paraula
per contradiccions?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, en primer lloc, dir que tenia raó, té raó la portaveu del
Partit Popular, és cert que posa “proves lliures” i era “proves
d’accés”, jo pensava que ho havia corregit in voce, però no ho
he fet, bé, no ho he corregit, però em referia a proves d’accés,
evidentment, no a proves lliures.

Bé, per una altra banda, la portaveu del Partit Popular, que
ens ha llegit literalment els arguments de la conselleria i, per
tant, s’ajusta molt a ...

(Rialles de la intervinent)

..., la realitat, una literalitat supòs que total; clar, una de les
coses que comenta és que nosaltres deim que la formació
professional és la germana petita de la formació, però bé, en
nosaltres açò és un argument, és un tòpic, un recurs que
s’utilitza, l’utilitzo jo, l’utilitza tothom vulgarment, i és cert que
es fan molts esforços, que moltes administracions han fet
esforços per a aquesta formació, però que encara no tenim un
disseny prou definit i prou bo en el nostre país. I per tant, hi ha
diferències, hi ha diferències entre la gent que elegeix el
batxillerat o elegeix la formació professional, i més n’hi haurà
quan es posi en marxa la nova llei orgànica que es pretén, vull
dir que encara hi haurà més diferències, perquè la gent haurà
d’elegir més prest si vol fer formació professional o batxillerat,
quan encara té un punt que és jove per poder-se equivocar i que
tal vegada ha fet una mala elecció, no ho sabrem, no ho sabrem
en els dos vessants, els dos itineraris.

Jo només comentar que, com que no m’aprovaran res,
tampoc no m’estendré molt més, hem de dir que a la formació
dual nosaltres vam aprovar la proposició no de llei quan es va
presentar en aquest parlament, en aquesta comissió, perquè
nosaltres estam per donar la major part de facilitats per a la
formació professional. Tenim els nostres dubtes de com ha de
funcionar, ara mateix no funcionava, es posava en marxa
enguany, dia 1 d’octubre s’havia de posar en marxa i sabem que
no hi havia gent que ho hagués demanat. També vam advertir
que la situació de les empreses a la nostra comunitat autònoma
no era la mateixa que a Alemanya o altres bandes i per tant
tendria les seves dificultats, no obstant nosaltres ho vam
aprovar, per això em dol que el Partit Popular no vulgui aprovar
els altres punts, que l’únic que pretenen és donar facilitats
gastant els mínims doblers, vull dir que nosaltres no demanam
que es facin tants de mòduls o que es facin tantes noves
especialitats, etc., perquè ja comprenem el moment en què
vivim, simplement deim que amb molts pocs doblers es podrien
satisfer millor les expectatives d’estudis dels nostres estudiants.

És, per tant, una manera barata, per a nosaltres, plantejar-ho
d’aquesta manera, d’oferir aquest ventall més ampli de
possibilitats formatives als nostres estudiants, i entre aquestes
hi ha estudiar a l’Institut Obert de Catalunya. És cert que aquí
tenim també una modalitat a distància, però aquesta modalitat
està clar que no satisfà massa les expectatives dels estudiants
quant que agafaven o s’estimaven més aquesta de la Universitat
Oberta de Catalunya, que era molt important sobretot a
Menorca, hi havia prou gent apuntada que ara probablement no
podrà continuar, perquè són uns cicles que no són a la modalitat
a distància d’aquesta comunitat, no tendran doblers per anar i
venir perquè tal vegada són a l’atur, etc., i no podran anar a
examinar-se, ni es donen presencialment a la nostra illa; vull dir
que les expectatives d’aquesta gent quedaran frustrades perquè
el Govern balear no s’ha volgut gastar 20.000 euros a continuar
amb el conveni. Un conveni que es va rompre de manera
unilateral, perquè aquí tenc, per exemple, un escrit d’una tutora,
a les demandes d’una de les persones que estaven matriculades,
i que diu: “Hola, des del Govern balear ens han informat -açò el
17 de maig del 2012-, en ha informat que aquest és l’últim
semestre que les proves finals d’FP es faran a les seus de les
Balears”, -vull dir que es veu clar que va ser una cosa unilateral-
, “A partir del semestre vinent les proves es concentraran a les
seus de Catalunya.” I, bé, etc.

Jo no m’hi vull estendre més perquè al final tampoc no és
necessari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Idò passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 4268/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4268/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 4494/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
de recursos per a les mesures de suport escolar.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4494/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment de recursos per a les mesures de suport escolar.
Per defensar-la té la paraula, ara sí, la Sra. Esperança Marí, per
un temps màxim de deu minuts, i pregaria un poquet de silenci,
per favor.

Sra. Marí, té vostè la paraula, quan vulgui.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em permetran una petita llicència,
amb allò que si hi ha unanimitat de tots els grups es pot arribar
a acords fàcilment i introduir modificacions, sempre que tothom
hi estigui d’acord, però recordant una de les proposicions no de
llei que vàrem aprovar la setmana passada, que era en
reconeixement a la tasca i a la feina dels equips directius,
possiblement seria un element com a molt positiu, i també de
dinamisme d’aquesta comissió d’aquest parlament, fer arribar
d’alguna manera un missatge de suport a l’equip directiu del
CEIP de Ponent que ha hagut d’aguantar tota una sèrie de
pressions d’allò que jo en dic sempre la caverna mediàtica i que
fins i tot ha fet que en algun moment determinat l’equip directiu
d’aquesta escola pública d’Inca es plantejàs la seva dimissió.
Vull dir, felicitar-nos que han rectificat aquesta decisió, pensam
que un centre amb un equip directiu de més de quinze anys al
front d’una escola vol dir que, si hi és, és perquè ha fet un bon
projecte educatiu, perquè té el suport de pares i de professors,
i per tant seria trist i lamentable que per una pressió d’una
premsa una mica, a vegades, desnonada i descentrada aquests
equips directius no continuassin amb la seva tasca. Només és
això, fer arribar el suport a aquests equips directius i a la seva
feina.

Dit això, si no ha en parlaríem després, dit això i quant a la
proposició no de llei he de començar per un tòpic, que
últimament és com a tòpic ja d’aquest parlament, però no per
això deixa de ser greu, que és la referència, com sempre, a la
manca de pressupost, a la manca de pressupost que està patint
tota l’administració de la comunitat autònoma i que també,
òbviament, i per tant molt especialment l’administració
educativa. Sabem que la crisi és global, que les Illes Balears
pens que estam especialment indefenses davant aquesta situació
de manca de finançament que tenim. Per tant aquesta indefensió
és molt greu.

Tothom ho reconeix, però al marge que tothom reconeix
aquesta indefensió que tenim davant aquesta manca de
finançament no fa l’efecte que ningú intenti posar-hi remei, és
com una lamentació, és com si fóssim un poble que ens
lamentam allà a la sortida del sol però que som incapaços
després de buscar-hi unes solucions. El president de la
comunitat autònoma, per exemple, reconeix que els
pressupostos per a l’any vinent presentats pel Govern espanyol
són negatius per a les Illes Balears, però no sembla que hi hagi
actuacions, que hi hagi una acció decidida per posar-hi remei,
i per tant això és un dels fets que trobam a faltar i que per tant
l’administració educativa ho està patint moltíssim.

I ho dic perquè dins aquestes circumstàncies és important
prioritzar, estam d’acord; en parlam contínuament, hem de
prioritzar, hem de prioritzar. Tots també deim contínuament que
l’educació és una de les àrees que s’ha de prioritzar. El que
passa és que llavors un mira els pressupostos, i al primer
pressupost que tenim, que és el pressupost general de l’Estat, hi
veim que l’educació baixa un 15%, més o menys, i que allò que
és dins l’educació el pressupost d’atenció a la diversitat baixa
un 68%, per tant és difícil, és difícil dir que prioritzam
l’educació i llavors mirar les xifres de pressupost. Per tant si
prioritzam i passa això, Déu n’hi do si no arribàssim a
prioritzar.

I clar, amb aquests pressupostos, amb aquestes davallades,
és molt difícil mantenir la qualitat educativa, vull dir és
complicat, és difícil. A més llavors hi hem d’afegir tots els
retalls o els ajustaments -cadascú que triï la paraula que més li
agradi- que s’han hagut d’anar fent, com per exemple la
massificació o no cobrir les baixes, que això sí que repercuteix
molt dins les aules, i aquesta situació si a més es dóna en centres
d’infantil i primària, allò que en diríem l’etapa bàsica, l’etapa
sobre se sustenta tot el sistema educatiu, per tant es fa molt
difícil.

Per això presentam avui aquesta proposició no de llei. En
gran mesura té un punt, que seria el primer, que és de declaració
d’intencions, un punt general, una declaració d’intencions
perquè senzillament se’ns diu que el Govern de les Illes
mantengui les mesures de suport escolar personalitzat perquè es
puguin atendre trastorns ordinaris, discapacitats diverses a
l’hora d’adquirir fets tan importants com la lectoescriptura i etc.
Per tant és un punt de declaració d’intencions però que pens que
és important que el Govern de les Illes Balears sàpiga que des
del Parlament se li recorda l’obligació i el compromís que tenim
un sistema inclusiu. Des del moment que tenim un sistema
inclusiu d’ensenyament i que aquest no ha estat modificat ni ha
estat canviat, per dir-ho així, automàticament sabem que s’ha
d’atendre una diversitat. Per tant sistema inclusiu i atenció a la
diversitat van completament lligats. Per tant no hi pot haver en
aquest apartat cap ni una, diríem, rebaixa perquè forma part del
mateix model. Per tant aquestes mesures de suport escolar
personalitzat, que atenen tota una casuística immensa, són
fonamentals, fonamentals, i per tant des d’aquest parlament s’ha
de recordar al Govern que té aquesta obligació amb tot aquest
alumnat d’atenció a la diversitat. Per tant seria una declaració
general que es concretaria en els punts 2 i 3.

En el segon punt, què es demana? Que el Govern de les Illes
Balears tengui especial esment a mantenir la figura del mestre
d’atenció a la diversitat conegut popularment com a “més un”,
perquè es tracta d’un professional imprescindible a l’hora de fer
la diagnosi de possibles problemàtiques. Aquest punt ve donat,
el segon punt, del mestre “més un”, perquè quan hi va haver,
durant el mes de maig, abril maig, que és quan es preparava
l’inici del curs, hi havia tot allò, aquell rum-rum que és quan
també demanaven que des de la conselleria hi hagués diàleg, es
parlàs, senzillament per aturat tots aquells rumors que hi havia,
la por que aquest “més un” es veiés afectat. També podem dir,
i ens alegram, que no s’ha vist afectat aquest “més un” sinó que
s’ha mantingut a les escoles. També hem de dir que en veritat
una escola avui en dia no pot funcionar si no hi ha aquest
mestre, perquè... -ara en parlarem, si voleu, més concretament-
perquè què passa? Cada mestre, quan entra a les vuit del matí a
una escola i se’n va a les tres, de vuit a tres aquest mestre du
sempre com una cort, una petita cort de 27, 28 o 29 -depèn-
petitons que estan allí amb ell, però sempre, tant si va a berenar,
com si surt al pati, com si fins i tot ha d’anar al lavabo, vull dir
que aquella petita cort l’acompanya sempre. Clar, si tu tens que
aquest mestre té un grip, què passa?; és el “més un” que donarà
una mà a l’escola, és que ajudarà. Per tant aquesta figura s’ha
fet imprescindible dins els centres de primària. Per tant la
satisfacció que en principi no s’ha tocat.
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Però sí que s’han tocat altres figures també imprescindibles,
com eren els mestres d’atenció a la diversitat, i aquí el problema
sí que s’ha vist ja en centres, per exemple, no ho sé, centres com
Sa Bodega d’Eivissa, que té un gran percentatge d’alumnat
nouvingut, o el centre S’Olivera, que els han caigut el mestre
d’atenció a la diversitat. Per tant què passa en aquests centres?
Sí que hi ha el mestre que pot ajudar per suplir una baixa,
diríem per la mecànica de l’escola, però automàticament tot allò
que és l’atenció a la diversitat queda sense aquest suport, i s’ha
aprofitat tot allò que eren els interins, o bé gent que ha demanat
trasllat, com és el cas de Sa Bodega, que és un mestre que
demana trasllat, és un funcionari però demana trasllat cap a
l’illa que més li agrada -és de Mallorca-, i per tant
automàticament demana trasllat i aquestes places ja no són
cobertes. Per tant sí que s’ha creat aquest greuge, un greuge
important, i s’ha de recordar això a la conselleria, que dins les
escoles de primària no es pot treballar si no hi ha aquests
suports. Per tant mantenir..., supòs que també hi ha el suport de
tothom que es mantengui la figura del “més un”, però que també
els mestres d’atenció a la diversitat s’han fet imprescindibles
dins tots els centres de primària de les escoles de les Illes
Balears.

I finalment el tercer punt fa referència, també dins l’apartat
de la diversitat, als equips, els equips d’EOEP i els equips
d’atenció primerenca. Són els dos equips que hi ha en aquests
moments per atendre tota la diversitat; perquè què fan aquests
equips d’EOEP o EAP?, fan una cosa molt important, que és
diagnosticar quins són els infants, els nostres infants, els nens i
les nenes de les Illes Balears que necessiten algun tipus
d’atenció especial, i automàticament posar els recursos perquè
aquests nens sigui atesos, ells i les seves famílies, i els mestres.
Per tant són uns equips..., ho dic perquè pareix molt fàcil dir-ho,
però és d’una gran complexitat la tasca que fan aquestes
persones. I us posaré xifres, perquè si no a vegades un no es fa
càrrec de la feina: els equips d’EOEP d’Eivissa, l’equip dels
EOEP d’Eivissa atenen 11.000 nens, 11.000, que és el que hi ha
a infantil i primària; només l’any passat, el curs 2010-2011,
perquè no em voldria equivocar, varen atendre, allò que en
diuen ells actuacions, 1.539 actuacions. La xifra és immensa.
Per què ho dic, això? Perquè els equips dels EOEP va ser també
una de les demandes que varen fer a la conselleria que no es
tocassin, que no es tocassin perquè són ells els que han
d’atendre totes aquestes actuacions. Si per un costat tenim que
cau l’AD de l’escola i per l’altre costat reduïm els equips
d’atenció a la diversitat, què feim? Per tant que es mantenguin
els equips, que es mantenguin els equips perquè són
imprescindibles. Estam d’acord. Però, clar, què passa? Que
l’equip dels EOEP d’Eivissa, de 14 professionals, ja n’han
caigut 2, de 14 professionals n’hi ha 12, més un de relacions
amb la comunitat, 3 persones; han quedat 11 persones, 11
persones per atendre 11.000, i a més s’hi han afegit els 700 de
Formentera. 

Per tant la situació és difícil. Mantinguem, no baixem més
aquestes xifres, mirem de recuperar-les i no toquem més aquests
serveis que són imprescindibles. 

No em vull allargar més. Crec que he incidit en els quatre
punts, les quatre xifres, i crec que està clar i m’agradaria que
ens hi avenguéssim per tranquilAlitat dels centres educatius de
primària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. 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, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per a mi sí que ha quedat clar, en
tot cas m’ha convençut i li donaré suport als tres punts més un,
ja que també anam afegint-ne, i crec que seria important i
interessant que hi hagués aquest suport. 

Jo no estic d’acord que el primer punt sigui retòric, perquè
avui un compromís de mantenir les dotacions en allò que sigui
un estat del benestar és ja una fita realment important i d’un
compromís seriós. Crec que aquest compromís l’hauríem
d’assumir tots, el moment és molt complicat; certament si no
s’aconsegueixen més recursos dins el sistema de finançament,
dins el repartiment general de riquesa entre Estat i comunitats
autònomes, i concretament la de les Illes Balears, amb aquesta
situació que tenim, que veim com, el nostre PIB, no el podem
gestionar en absolut, és molt difícil arribar-hi. En som
plenament conscients, si tenguéssim avui la responsabilitat de
govern a les Illes Balears també ens trobaríem amb dificultats
importants, però voldríem doncs que siguin aquestes les
qüestions que es prioritzassin i les darreres que fossin tocades
dins un estat sensible, dins una comunitat que vetlla per aquest
tipus de plusos. 

Per tant nosaltres donarem suport indiscutiblement a aquest
primer punt, com també al segon. Jo crec que el tema de
l’atenció a la diversitat avui és cabdal. Tot l’estrès que hem
posat damunt les aules amb la massificació i amb els increments
de ràtios, amb els increments de temps, cada una d’elles és
negativa, però el problema és que se sumen totes, que després
a més a més s’ha d’atendre la diversitat sense els recursos
addicionals que hi teníem. Ja he apuntat qualque vegada aquesta
conversa amb Joan XXIII, amb gent que està tornant a
l’educació especial perquè l’educació ordinària no l’atén, com
el mateix problema que s’apuntava a Inca, a Ponent, que és un
problema també d’una demanda de logopèdia, que
afortunadament hi és, hi és al centre i hi és amb una..., que la
pot oferir, però pareix que no resulta satisfactòria perquè hi ha
un nivell d’exigència bàsicament lingüística en comptes
d’atenció a la diversitat, però certament tots els colAlegis tenen
avui una gran diversitat de tot ordre, unes necessitats educatives
especials que s’han d’atendre i que per tant no ho podem
davallar.
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Els equips d’orientació sí que han baixat significativament,
estam parlant de l’ordre d’un 30% de disminució, segons ells
mateixos apunten; no ho hem arribat a poder contrastar amb les
dades de la conselleria, però en qualsevol cas les actuacions,
com vostè apuntava, no disminueixen, poder haver
d’augmentar, i els equips que se’n cuiden sí que disminueixen.
Per tant creim que és molt assenyat i oportú aquest tercer punt.

Respecte del darrer crec que seria bo, jo faria una cosa molt
senzilla, en el cas de Ponent, per ventura; vaig partir molt
satisfet de la darrera comissió de Cultura perquè vaig pensar que
hi havia un canvi, aquella aprovació per unanimitat que férem
de donar suport als projectes lingüístics de centre podia
representar un canvi de missatges, com a mínim. Crec que
només que a aquest equip directiu li arribés una carta de la
Comissió de Cultura del Parlament de les Illes Balears en la
qual se li apunta que el Parlament ha aprovat per unanimitat
donar suport als projectes lingüístics de centre i que per tant
comprèn que l’apliquin amb tota naturalitat, no importaria
afegir-hi res més. Jo per paga vull confessar, procur no ficar-me
en aspectes que m’afecten, però evidentment aquí sí que..., i no
m’agrada posar-hi quan un hi té els nins, però és el meu centre,
no me n’he d’amagar, i dins el consell escolar em sembla que hi
ha hagut família meva bastants d’anys, encara avui mateix. Per
tant estic en un nivell jo personalment més allunyat però, vaja,
implicat amb el que va representar sobretot també tots un anys
Ponent, en moltes vessants però, vaja, en qüestió que crec que
mereix aquest respecte sobretot quan viu un moment de pressió
psicològica. Ahir horabaixa realment era un moment en què hi
havia una reacció humana, quan s’està qüestionant la
professionalitat del docent, s’està qüestionant la sensibilitat
humana del docent, en la qual hi ha una reacció de dimissió
completa, bé, una espècie de caos que afortunadament s’ha
reconduït i que ha estat acompanyat per la comunitat escolar,
que sempre ha estat propera en aquest sentit i jo diria que en
molts d’altres. Per tant certament un gest, algun apunt seria
positiu.

I també donaria, com vostè diu, la capacitat d’oportunitat. Jo
crec que és bo que el Parlament reflexioni, tengui espais, que
convé que les coses s’asserenin, que no actuï en calent, almenys
en els temes legislatius, però ho feim al revés, els temes
legislatius es fan per decret llei i els temes que podrien tenir un
apunt immediat són impossibles, són impossibles. Jo crec que
hem de trobar un equilibri, tornar a reflexionar les lleis i tenir
capacitat d’actuació immediata respecte d’altres qüestions. En
aquest mateix sentit si la Mesa, i per no dir-ho després, no hi ha
apartat de precs i preguntes, si trobàssim una manera també que
la Comissió d’Educació i Cultura, la Mesa o qui fos pogués
tenir un gest quan es produeixen fenòmens luctuosos com la
desaparició del doctor Bartomeu Barceló i Pons, crec que també
donaria una alçada de la mateixa comissió i de sensibilitat del
Parlament respecte de figures senyeres, homenots de la nostra
cultura, que tant hi han aportat, i que pareix que a vegades ho
miram..., bé, institucionalment d’enfora. Supòs que el Sr.
President tendrà ocasió de fer alguna aportació (...) les
administracions que ja havien distingit la tasca meritòria del
doctor Barceló, però crec que també si la Comissió de Cultura
trobàs una manera de fer-ho avinent nosaltres ens sentiríem molt
satisfets.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Manuel Monerris i Barberá per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
prescindint dels dos punts que s’han tractat que estan fora de la
proposició no de llei, que se’n podria parlar després, es podria
parlar en un altre moment però en aquest moment jo crec que
ens hem d’ajustar a la mateixa proposició no de llei, Sra. Marí,
aquesta proposició no de llei la veig una proposició etèria i
sense contingut, escrita des d’una generalització i un
desconeixement (...) de la realitat que hi ha als centres, amb
unes expressions carregades d’una negativitat i un alarmisme,
amb paraules com retallades, agreujament de problemes...

Normalment (...) el que hem de fer tots és fer una feina, crec,
Sra. Marí, de cara al futur i amb l’esperança i amb el
convenciment de la superació d’aquests moments difícils, i més
quan es tracta de temes com aquestes mesures de suport escolar
que són tan delicades i que havíem tractat ja vostè i jo en
aquella PNL de l’escola inclusiva.

A les mesures de suport escolar personalitzat per atendre
l’alumnat NESE, els alumnes amb dificultats específiques
d’aprenentatge, de necessitat d’ajudes especials, amb altres
discapacitats, que algun dia també tocarem aquest tema, que mai
no l’hem tocat, i els d’incorporació tardana, perdoni, Sra. Marí,
però li he de dir que no s’han reduït, no s’han reduït. Es manté
(...) de docents especialitzats a atendre aquests alumnes, més els
d’educació del llenguatge i pedagogia terapèutica, el que
vulgarment diem dins els centres els PT, ens els centres, de tal
forma que la pedagogia inclusiva que vostè ha dit molt bé no es
veu afectada en cap moment, a fi de donar resposta a les
necessitats específiques individuals i colAlectives tant de
famílies com d’alumnes com de centres.

Pel que fa (...) de l’atenció a la diversitat, que diu vostè, en
cap cas són els coneguts com “més un”, la figura dels “més un”
són mestres de d’educació infantil o de primària que donen un
suport ordinari a aquells grups que ho han de menester, aquest
suport no és un cas específic en tant que no són mestres
especialitzats i no poden diagnosticar com vostè diu.

Vostè diu en la seva exposició diu que han de fer la diagnosi
de possibles problemes , aquests mestres no són especialitzats
i per tant no poden diagnosticar, tot i que formen part dels
equips de suport dels centres. 

Jo li diria, Sra. Marí, que vostè era directora d’un centre
educatiu i els equips d’orientació pedagògica són miniclaustres
perquè escoltes i no acabes mai, vostè és directora, exdirectora
d’un centre d’Educació Secundària Obligatòria, tots dos hem
estat mestres de... directors de centres.
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I li he de dir més, a principi de curs jo, en la meva qualitat
de batlle d’un poble petit, vaig visitar tots els centres educatius
d’aquell poble i uns quants més, d’amics meus, d’altres centres,
d’altres pobles, i cap director de Primària, estic parlant de
Primària, no em va dir que no hi havia hagut cap ajustament o
retallades com vostès diuen i que estan satisfets d’un principi de
curs. Això, parlo de Menorca, vostè parla de Sa Bodega de... sí,
sí, Sr. Alorda, no rigui, no, que és així, perquè qui hi ha anat he
estat jo, no hi ha anat vostè a visitar-los, ho els he visitat.

És possible però que segons la informació en l’organització
d’alguns centres i en consonància en la política d’optimització
de recursos actual, aquests docents duguin a terme altres tasques
de suport, determinades, que no són les ordinàries, per altra
banda el seu nombre és proporcional també com vostè sap, Sra.
Marí, al número d’alumnes total del centre, a les línies i a altres
condicionants que poden variar d’un curs a altre. Miri, li dic
més, hi ha professors d’alguns dels centres educatius que ni tan
sols volen el “més un” a les aules i això que diu vostè que són
el referent de grups que se’n van al pati amb ell..., jo això, la
veritat, ho desconec i no he vist mai (...) només una persona que
ajuda el mestre si li fa falta, si no, no hi va i fins i tot hi ha
mestres que no els volen dins la seva aula, perquè es creuen
prou suficients per tenir... per la docència dels seus alumnes.

En relació a mantenir els equips d’atenció primerenca i els
equips d’orientació educativa i psicopedagògica per al proper
curs podran seguir en la seva tasca amb la lògica adaptació a la
situació socioeconòmica actual i les línies d’actuació de
l’Administració establertes per fer-hi front. D’aquesta manera
els equips d’organització educativa i psicopedagògica es
reorganitzaran amb l’objectiu d’equilibrar els diferents sectors
que es constitueixin i unificaran les seves línies d’actuació atès
que en els darrers temps han conviscut diferents models
d’equips amb diferents models d’organització territorial i
atenció al centre, la qual cosa afecta la seva sostenibilitat. Li he
de recordar, Sra. Marí, que un director general de l’anterior
govern, el Sr. Perelló, volia -volia- llevar els equips d’atenció
primerenca de les escoles i va començar a llevar-se quan
governaven vostès.

En relació amb el nou model, és el que demanen els
mateixos professionals una vegada que han estat consultats,
l’aplicació del pla d’actuació com diu es durà a terme sempre
que no afecti la prestació dels serveis bàsics educatius i no vagin
en contra de les mesures de contenció del dèficit públic d’aquest
govern.

Miri, Sra. Marí, a cap polític agrada dir que no i haver de
retallar, però les mesures d’austeritat preses són imprescindibles
si es vol fer sostenible i viable l’actual estat de benestar.
Després de quatre anys de disbauxa i..., no varen mirar el futur
sinó la (...) del moment, ara són moments de responsabilitat i de
gestionar el que tenim i amb seny.

En aquests moments posam les bases per tenir una educació
viable, una educació que puguem pagar tots. Lògicament, tots
voldríem -com vostè diu, Sra. Marí- unes ràtios d’alumnes per
aula menors, augmentar els grups de suport, augmentar les
ajudes per a llibres de text, el transport escolar, menjadors, no
tuppers com feim ara, tots volem una educació millor, però ara
són temps de posar els peus a terra i pensar quina educació ens
podem pagar. Ja sé què em dirà després, que per a Bankia sí es
donen doblers, que a l’educació no, però és així.

No cal dir que estam convençuts de la bona voluntat i la
professionalitat del professorat i de la comprensió de la majoria
de pares i mares malgrat tot -entre cometes-, i en aquest tema no
hi vull entrar, perquè també podríem comentar els comentaris
del principi de curs d’alguns centres educatius, coneguts per mi,
dels nostres alumnes davant aquestes mesures i (...) estem tots
junts en circumstàncies especials per a una educació pública,
sostenible, de igualtat i de qualitat que és el que tots volem.

L’actitud de (...) d’aquesta PNL i totes les anteriorment
presentades pel Partit Socialista demostra que en lloc de voler
que el sector educatiu funcioni el que sembla que es pretén és
tot el contrari, la seva desestabilització. 

De fet, la seva actitud alarmista -i perdoni’m, Sra. Marí
perquè (...)- la deixa en evidència i posa de manifest una forma
de fer política partidista que no vol resoldre problemes sinó
crear-ne.

Dit això, encara així li donarem suport. Donarem suport al
primer punt, no tant pel fet de mantenir les mesures de suport
escolar, la qual cosa procura el Govern de les Illes Balears, sinó
pel fet de fer-ho en un moment com l’actual amb l’esforç i la
lluita que suposa en aquests moments tan difícil. No podem
donar suport al segon punt perquè persegueix un fet que no és
real, en tant que oblida tot el que realment succeeix, l’esforç per
mantenir el docent dedicat a atendre la diversitat, perquè n’hi ha
de professors a l’atenció a la diversitat i que no és el "més un"
com vostè diu. Finalment, donarem suport al tercer punt, (...)
per mantenir l’equip d’atenció primària (...) orientació educativa
i psicopedagògica malgrat la situació d’aquesta crisi econòmica
en què ens trobam.

Per tant, Sra. Presidenta, donaríem suport al primer punt, no
donaríem suport al segon punt i donaríem suport al tercer punt.

Li he de dir a la Sra. Marí que la tenc considerada com a una
gran professional, em sap greu a vegades emprar algun terme
que no és (...), però m’hi he vist obligat a causa d’unes coses
que no veig clares i que les he de dir perquè, a més, som un
professional de l’ensenyament, em dedic encara a
l’ensenyament perquè encara vaig pels centres educatius perquè
enyor l’ensenyament i no vull ser bucòlic, però em sap greu que
vostè sigui una professional i que digui aquestes coses sabent
que els centres educatius de Primària estan dotats... si em parla
de Secundària, un altre dia en parlaríem, però de Primària?, si
a més (...) ho he viscut jo, els primers dies de curs.
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Repetesc, amb tota la meva estimació, Sra. Marí, em saben
greu algunes paraules.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Monerris. Sra. Marí, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Un parell d’aclariments, quan he
començat a explicar aquests tres punts, crec que he fet un
context de la situació d’una manera bastant clara i bastant real
i he explicat quina era la funció del “més un”. Jo, l’alarmisme,
crec que l’ha creat vostè, el seu partit, no votant-hi a favor,
perquè precisament li he dit que aquest punt venia donat per la
preocupació de les directives que així ho havien manifestat el
mes de maig passat. 

Per tant, senzillament era demanar que el Govern a través
dels seus representants aquí al Parlament tranquilAlitzàs aquests
equips directius que aquesta figura, que és una figura que està
consolidada dins els centres de Primària, deixar-los tranquils
que això no es tocaria. Això era la idea, senzillament
tranquilAlitzar, no crear alarmisme. Des del moment en què
vostè, en representació del seu partit, no hi vota a favor crea
l’alarmisme.

Dos, sí que s’han reduït -s’han reduït- d’una..., s’han reduït
els professionals que atenen la diversitat. S’han reduït, s’ha
perdut un AD a l’escola de Sa Bodega, s’ha perdut un altre AD
a l’escola de S’Olivera, s’ha perdut un altre AL a l’escola de
Sant Ciríac a Santa Eulàlia, els sé de memòria, els sé de
memòria perquè he parlat amb un parell, fins i tot li he dit amb
quines condicions s’havien donat. Els equips EOEP s’han reduït
de 14 persones a 11, que hauria pogut ser pitjor?, hauria pogut
ser pitjor òbviament amb tots aquests ajustaments, però sí que
hi ha hagut una reducció, no és per fer alarmisme, és
senzillament per constatar que en la situació en què estam no es
toqui, que això sí que és prioritzar, no tocar l’atenció a la
diversitat sí que és prioritzar.

Per tant, no s’ha tocat com..., és clar, no s’ha tocat perquè no
s’han perdut els 500 professors que han caigut a Secundària,
només faltaria! Només faltaria, què hauria passat amb tots
aquests infants? Són infants petits, molts amb discapacitats
greus, per tant, només faltaria que haguessin patit les reduccions
que s’han patit en altres nivells, però també és molt important,
perquè hi ha aquesta preocupació, donar aquest missatge de
tranquilAlitat i el missatge de tranquilAlitat era aquest: som un
model inclusiu i així ho vàrem aprovar, automàticament que
tenim un model inclusiu hem d’atendre els casos individuals.
Els casos individuals s’atenen amb les mesures a la diversitat i
no es poden tocar, costi... vull dir, no es poden tocar, és que són
bàsics, són elementals, són les persones més desfavorides i més
indefenses de la societat.

Per tant, no votar a favor d’aquest punt és crear l’alarmisme
perquè automàticament a les escoles se’ls comentarà i ho
sabran, n’estaran informades. Per tant, sí que creau l’alarmisme
no donant suport a mantenir una figura que existeix i que està

consolidada i que, senzillament, ells han manifestat la
preocupació perquè així es va donar a entendre que ells llevàs.

Finalment i ja acab, perquè tampoc no és qüestió d’intentar
allò de picar pedra quan un no en treu res, aquest dirigir una
frase del sociòleg, Sr. Salvador Cardús, que deia que aquests
partits que es dediquen a aferrar-se a les idees del passat, com
això que no sé què va dir el Sr. Perelló, no em record ni qui era
aquest senyor, o aquestes històries, vull dir aquests partits que
s’aferren al passat, no tenen ni present ni futur. Per tant, a veure
si ho aprenen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. No he entès si vostè accepta la votació
separada dels punts. Sí? D’acord.

Idò entenem que el punt 1 i el punt 3 es podrien aprovar per
assentiment i passaríem a la votació del punt 2.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció. 

En conseqüència, queda rebutjat aquest punt de la
Proposició no de llei RGE núm. 4494/12.

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