
 

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 2014 Núm. 63
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Carolina Torres i Cabañero

Sessió celebrada dia 10 d'abril del 2014 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 391/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a garantir l'autonomia dels consells escolars insulars i municipals. 978

2) RGE núm. 1467/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació d'estudis a l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa (EOI).
982

3) RGE núm. 1722/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves de diagnòstic per millorar el nivell educatiu. 986



978 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 63 / 10 d'abril del 2014 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

No hi ha substitucions.

Passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 391, 1467 i 1722/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 391/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a garantir l'autonomia dels
consells escolars insulars i municipals.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 391/14 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a garantir
l’autonomia dels consells escolars insulars i municipals, té la
paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Aquesta proposició no de llei va en el
sentit de què el Parlament de les Illes Balears faci reflexionar el
Govern de les Illes Balears d’aquesta proposta de modificació
del Decret 10/2013, de regulació dels consells insulars i dels
consells escolars municipals, no afavoreix la participació dels
ciutadans. I per tant, la nostra proposició té dos punts, un que és
rebutjar aquesta proposta de modificació, aquest avantprojecte
de decret. I el segon punt seria que mantengués una situació
semblant al Decret 10/2003, de 14 de febrer, que permetia una
participació a les entitats en l’àmbit educatiu, en aquest cas de
caràcter insular i de caràcter municipal.

El que tenim en aquest moment amb aquesta proposta que
ha presentat el Govern i que ja ha sortit a debat públic, va en la
mateixa línia del consell interinsular, que ja va ser modificat i
que va tenir una resposta per part de les entitats del món
educatiu, especialment dels sindicats, associacions de pares i
mares, professors, alumnes, etcètera, que va tenir un ample
rebuig; perquè suposava la reducció de la representació
ciutadana, a través de les entitats de l’àmbit educatiu, amb tota
la seva presència, insistesc, sindicats, professors, associacions
de pares. L’ampliació de les institucions de govern, en aquest
cas eren del Govern..., en aquestes propostes que tenim damunt
la taula és del govern insular i dels municipis, en qualsevol cas
de les institucions administratives i sobretot es va fer sense
consens.

La modificació del Consell Escolar Interinsular es va fer
sense consens i aquesta s’ha fet sense consens, no s’ha negociat
amb ningú i pensam que és importantíssim un decret d’aquestes
característiques, que és de participació, que és de consulta, que
vulgui aspirar que sigui molt enllà del Govern que ho proposa,
sigui de consens. Com va ser aquest de l’any 2003, aquest que
tenim de l’any 2003 ha funcionat fins aquest any, perquè va ser
consensuat, va ser mínimament consensuat, tothom s’hi sentia
representat. Quan hi ha propostes d’aquestes característiques,
com la que ens presenta en aquest moment el Govern de les Illes
Balears, la possibilitat de què més enllà que el Govern actual,
qui l’ha proposat, continuïn són escasses, perquè té tot un ample
sector que està en contra d’aquesta modificació i quan hi hagi
un canvi de govern, doncs segurament hi haurà un canvi

d’aquest decret perquè no està acceptat per una gran majoria de
l’àmbit educatiu.

Per tant, ens pareix poc intelAligent dedicar recursos a fer
modificacions de decrets que tenen una temporalitat concreta.
I creim que l’important, si es vol modificar un decret d’aquestes
característiques, és que es consensuï. Que segurament és
millorable el de l’any 2003, però, en qualsevol cas, no en el
sentit de reduir la representativitat. De totes formes aquest
Govern, insistesc, ja ens té acostumats que la representació de
la ciutadania la vol a la mínima expressió, elimina consells o
òrgans de participació, com és el Consell de la Joventut, com és
el Consell Econòmic i Social, modifica, per poder tenir
controlats determinats òrgans de participació, com va ser el cas
del consell interinsular. I aquí també tenim dos exemples de
modificació per augmentar la presència política, la presència
institucional.

Perquè, per exemple, si vostès agafen el Decret 2010/2003,
de 14 de febrer, veuran que en el seu article 2 el que fa és
regular quina és la participació dels membres del consell
insular. I parla que hi ha d’haver 35 vocals com a nombre
màxim, més un president i un vicepresident. I d’aquests 35 o 38
o 37, perdonin, que podrien ser el president, el vicepresident i
els 35 vocals com a màxim, el que estableix és que hi hagi un
percentatge no inferior de mestres i professors no universitaris,
alumnes i pares i mares. Entenent que és importantíssim que
aquest colAlectiu estigui representant tota la seva diversitat,
perquè no només hi ha un perfil determinat de professors, o un
perfil determinat d’alumnes, o un perfil determinat d’associació
de pares.

Així per exemple, en el cas del consell insular, en aquest
moment per exemple el 20% que apliquen als professors, com
a màxim, si tenguéssim aquests 35 vocals, hi hauria 7
professors. La proposta que tenim damunt la taula del Govern,
ja estableix de forma clara que només poden ser 5 vocals en
representació dels professors. Redueix la representativitat en
número, crec que passa de 35 a 25 i a més, limita la
representativitat, ja no és el 20% dels 25, sinó que són 5 en
concret. I així passa amb la representació dels pares d’alumnes,
de pares i mares d’alumnes, el d’alumnes. I en canvi, determina
d’una forma molt clara quin és el personal de l’administració
política en aquest cas, perquè parlam del Govern, del Govern en
el cas concret dels consells insulars o dels municipis que han
d’estar representats.

Nosaltres creim que això no conduirà a cap banda, es
modificarà tot d’una que hi hagi un canvi de Govern, fins i tot
el mateix partit, encara que fos el mateix partit, amb una altra
presidència, canviaria, n’estic convençuda, canviaria aquest
decret, perquè hi ha molts de batles del Partit Popular que s’han
manifestat en contra d’una manera, alguns pública i alguns
d’una manera un poc més prudent i més privada, però han
manifestat la seva contradicció amb aquesta modificació. Per
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exemple en el cas concret, per posar un exemple del que
suposaria aquest canvi de decret, hi ha hagut entitats que a
l’exposició pública del decret hi han fet alguna esmena. Per
exemple, aquí en tenim una, que està signada per la directora del
CEPA Joan Mir, en nom de la comunitat educativa de
l’educació de persones adultes de Menorca, que parla o que
exposa que es mantengui la representativitat anterior, perquè si
s’aprova aquest decret s’exclouria de la composició escolar
insular, quedaria fora l’Associació d’Educadors d’Adults de
Menorca, el Moviment de renovació pedagògica de Menorca, la
Coordinadora de discapacitats de Menorca, la Universitat de les
Illes Balears. Tot això que representa uns 5.000 alumnes, que
tenen com a objectius, perquè vostès s’hi fixin, reduir el
percentatge d’abandonament escolar, estimular les persones a
aprendre, estudiar i actualitzar els seus coneixements, treballar
les competències bàsiques, aconseguir l’increment de població
d’entre 30 i 34 anys que tengui un títol, millorar tots els nivells
d’educació.

Possiblement molt lloables, que han estat presents en els
consells insulars i que ara deixaran d’estar-hi presents perquè es
modifica aquest decret insular i aquest decret municipal. Tot
això ho hem posat a nivell de consell insular, però a nivell
municipal és el mateix, és una reducció de la representativitat
civil d’un municipi que està preocupat pels temes educatius. I
que a més a més, és voluntària aquesta feina que es realitza, vull
dir que té un component de militància civil, no política, amb una
associació de pares, una associació d’ensenyament d’adults,
etcètera i que és voluntària. Per tant, no entenem la modificació
d’aquest decret, a no ser que tengui la voluntat de controlar els
consells insulars, ja controla el consell interinsular i controlar
els consells municipals.

Per tant, la nostra proposta en aquest sentit és de rebuig i que
el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears a no modificar el Decret 10/2003, perquè pensam que
dóna una major representativitat. I si el modifica, que sigui amb
un ample consens, per millorar-lo i que tengui la voluntat de
perdurar en el temps, com a mínim 2 o 3 legislatures, com va ser
el de l’any 2003.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Socialista donarà
suport a aquesta iniciativa per varies raons, una perquè ja vam
denunciar en el seu moment, era el mes de desembre passat just
quan vam tenir coneixement de l’esborrany de decret de
modificació del Decret 10/2003, de 14 de febrer, que regula els
consells escolars insulars i municipals. En segon lloc perquè,
com a Grup Socialista, com a entitat, nosaltres també vam
presentar alAlegacions. I finalment, perquè ha merescut un
informe desfavorable, fa un parell de setmanes, del Consell
Escolar de les Illes Balears, que obligarà a dur-lo novament la
setmana que ve.

Nosaltres vam denunciar en el seu moment aquest esborrany
de decret i vam presentar alAlegacions, perquè ens semblava un
intent més per part de l’actual Govern de les Illes Balears, de
tancar la boca de la comunitat educativa, la mordassa. Està clar
i nombroses proves que hem tingut durant tota la legislatura ho
demostren, que aquest Govern no accepta les discrepàncies i
bona part de les seves energies, enlloc d’anar adreçades a la
lluita contra el fracàs escolar i a la qualitat de l’ensenyament, el
que fan és eliminar tota possibilitat de crítica, o bé a través de
la normativa, com aquest cas, o bé a través de la repressió i
l’autoritarisme, com s’ha vist en el cas dels directors.

La conselleria s’ha excusat per portar a terme la disminució
de membres i el canvi de proporció dels diferents estaments dels
consells escolars municipals i insulars, en el compliment del
Decret 5/2012, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i res hi ha
més absurd que açò, perquè aquests òrgans no produeixen cap
despesa; els membres d’aquests consells escolars no tenen cap
sou, ni cobren dietes. És a dir, aquesta mesura no comportarà
cap estalvi. I a més, ja estam per davall del que se’ns exigia en
compliment dèficit del que ens havia exigit el Govern
d’Espanya, gràcies al patiment, per desgràcia, de moltes
persones.

El que sí passa amb aquesta modificació i la composició és
que resta representativitat als sectors educatius, en favor de
l’administració, com ha dit la representant de MÉS. El mateix
en definitiva, que va passar quan es va modificar la composició
del Consell Escolar de les Illes Balears. Reduir el nombre de
membres que integren els consells escolars, treurà
representativitat a entitats, associacions i a organismes vinculats
al món de l’educació. O dit d’una altra manera, si s’aprova
aquest esborrany, no només hi haurà manco nombre d’integrants
d’aquests òrgans de participació, sinó que aquests seran escollits
majoritàriament pels consells insulars i per tant, també es resta
possibilitat d’elecció als diferents sectors, de fet, més de la
meitat dels membres dels consells escolars insulars i municipals
seran nomenats a proposta de l’administració, és a dir, a dit, i no
en representació del seu sector.

A més, la proporció en la representació del professorat entre
l’ensenyament públic i privat és de 3 a 2, cosa que en cap cas es
correspon, sobretot en els casos de Menorca, Eivissa i
Formentera, amb la proporcionalitat real dels centres d’un i altre
tipus. De manera, que l’escola concertada i la privada quedaran
en aquelles illes sobre representades, d’aprovar-se aquesta
proposta talment com està dissenyada ara.
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A les nostres alAlegacions vam posar un exemple ben
clarificador: a un municipi amb una única escola concertada i
amb dos instituts i cinc centres d’infantil i primària públics, és
a dir, 7 a 1, quedaran representats 3 a 2. En fi, segons la nostra
opinió, aquest decret no és una altra cosa que un intent de
manipulació dels òrgans democràtics, que respon a una reacció
a la postura que va mantenir i manté el Consell Escolar Insular
de Menorca sobre el TIL i als problemes que es van suscitar
amb la dimissió de la presidenta i vicepresidenta i nomenament
d’un secretari fidel per part del Consell Insular de Menorca.
Actualment senyores i senyors diputats i diputades, aquest
consell escolar està presidit per una persona que té una
acadèmia privada, és a dir, ni tan sols representa l’escola
pública, ni la concertada.

La normativa que es vol modificar, el Decret 19/2003, de 14
de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i
municipals de les Illes Balears, com ha dit la Sra. Santiago,
malgrat va ser aprovat en temps del pacte de progrés, va ser
vigent durant l’anterior legislatura del Govern del PP, el Govern
Matas. Ací queda clar que el Partit Popular d’aquesta legislatura
és encara d’arrels més conservadores, més autoritàries i menys
democràtiques que el de les altres legislatures. Un exemple,
l’hem tingut aquests dies, quan s’ha fet públic que fins i tot la
consellera i el secretari autonòmic han pressionat el Bisbe de
Mallorca per desfer-se’n del representant de l’escola catòlica, el
Sr. Alemany, que deuen considerar un "progre" perillós.

Un Partit Popular en definitiva, que no va votar la
Constitució espanyola i ara açò es nota, perquè aquesta
iniciativa va en contra de l’article 27.5, que estableix molt
clarament la participació efectiva de tots els sectors afectats en
la programació general de l’ensenyament. Deixar aquest sectors
en la minoria més absoluta, en un òrgan que és de participació,
ja és summament greu, segons el nostre punt de vista, però és
més greu encara quan hem estat testimonis del que farà o la
LOMCE amb aquests consells escolars de centres, que passen
de ser d’òrgans de decisió a merament consultius. Ací entén la
democràcia, ací entén els drets fonamentals el Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana María Aguiló,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Presidenta. M’agradaria que constàs en aquesta
Comissió d’Educació, a l’acta, que ja està bé de difamar el
Partit Popular, jo crec que ja està bé de dir-li autoritari,
precisament es va aprovar una proposició no de llei, instant
evitar tot aquest tipus de paraules, a utilitzar aquest tipus de
paraules, tant en comissió com en ple. Per tant, jo els demanaria
un poquet de respecte cap al Partit Popular. Perquè una cosa és
el que vostès pensin i l’altra és el que en realitat passa.

I jo els explicaré la realitat, la realitat d’un consell escolar
que era car i que en temps de no crisi es podia mantenir, però en
temps de crisi, igual que s’han reduït els directors generals,
igual que s’han reduït els consellers, igual que s’han reunit,

s’han reunit, perdonin, s’han reduït, s’han reduït moltíssims
membres de l’administració pública, doncs igualment s’ha fet
amb el consell escolars. I ara els explicaré el procediment,
perquè jo ja estic cansada de sentir difamacions, demagògies, jo
crec que ja està bé d’haver d’aguantar això i callar per respecte!

Miri, el Decret 10/2003, firmat pel Sr. Damià Pons, de 14 de
febrer, de regulació dels consells escolars insulars i del consell
insular municipal de les Illes Balears, estableix la composició i
el nombre màxim d’integrants, tant del consell escolar insular,
com dels consells escolars municipals. D’acord amb l’article 2
d’aquest decret, els consells escolars insulars han d’estar
formats per un president, un vicepresident, un secretari i un
nombre màxim de 35 vocals. Segons l’article 8, els consells
escolars municipals han d’estar formats per un president, un
vicepresident, un secretari i un màxim de 30 vocals.

El Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents,
mesures urgents que el Partit Popular no va tenir altre remei que
aplicar pel desastre que vostès varen deixar i que, gràcies a
l’eficaç gestió del Partit Popular, en aquest moment estam
sortint d’aquest forat allà on vostès ens varen deixar tirats...

(Remor de veus)

... torn repetir, el Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives, per a
la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les institucions autonòmiques,
a la disposició final segona, modifica l’apartat 1 de l’article 9,
del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears,
aprovat per Decret legislatiu 102/2001, de dia 7 de setembre, en
el sentit de reduir el nombre d’integrants del Consell Escolar de
les Illes Balears. 

Amb la reducció, aquest organisme passa d’estar integrat per
51 membres, a estar integrat per 37. En cap moment no es baixa
representativitat, es va estar molt alerta a baixar
representativitat, molt alerta, perquè evidentment hauríem sortit
en els mitjans de comunicació. Sí que és cert, perquè jo
precisament en aquell moment estava repassant tots els
integrants i no es va baixar ni un moment en representativitat,
el que es va baixar és el nombre de membres, però no la
representativitat. Fins i tot, a la permanent, a la permanent hi ha
les mateixes persones que fa 4 anys. O sigui que no..., ja basta
de demagògia i de mentida! Crec que ja està bé!

En coherència amb aquesta mesura, en coherència amb
aquesta mesura, perquè el Partit Popular és un partit coherent i
en coherència amb aquesta mesura de reducció de despesa,
mitjançant la reducció del nombre de membres del Consell
Escolar de les Illes Balears i atès que, d’acord amb el Decret
legislatiu 102/2001, el nombre màxim de membres de cada
consell escolar insular, no ha de ser superior al Consell Escolar
de les Illes Balears, evidentment, si hem reduït i n’han quedat
37 al Consell Escolar de les Illes Balears, no en podem tenir
molts més en els consells escolars insulars...
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(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci per favor. Gràcies.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Torn repetir, el nombre màxim de membres de cada consell
escolar insular no ha de ser superior al del Consell Escolar de
les Illes Balears. I els consells escolars municipals tenen menys
vocals que els insulars. També resulta adequat reduir el nombre
de membres que integren tant els consells escolars insulars, com
els municipals. Repetesc, no es baixa representativitat, es baixa
el nombre de persones.

Quant a l’elecció d’aquestes persones, si llegim el Decret
10/2003, signat pel Sr. Damià Pons i pel president, o per
l’expresident, Sr. Francesc Antich, l’article 2.3 diu: “Los
integrantes serán designados por el correspondiente consejo
insular, en función de la representación de los sectores que
figuran en este artículo y a propuesta, si procede, de las
organizaciones o entidades pertinentes”. Per tant, resulta que
és el consell insular el que designa els membres. I si anam a
l’article 8.4, torna dir: “Los vocales serán designados por el
ayuntamiento correspondiente”. Per tant, l’esperit de la norma
no es modifica en absolut. Per tant, tenim que ni baixam
representativitat, ni baixam l’esperit de la norma.

En tercer lloc, hi ha una altra cosa que també han dit, com
que ho vaig preparant, segons em van dient, o segons van dient,
perquè clar, diuen tantes coses, i després hi posen els consells
escolars segons la LOMCE, i tornen parlar de la LOMCE,
etcètera. Per tant, bé, simplement dir això, que nosaltres no
baixam absolutament ni es baixa en representativitat, ni es baixa
l’esperit de la norma. Per tant, no sé a què ve dir això.

I evidentment, si s’ha baixat tant el Consell Escolar de les
Illes Balears, com posteriorment els consells escolars insulars
i els consells escolars dels ajuntaments, simplement ha estat per
una reducció de dèficit. Dèficit que, els ho record, gràcies a la
gestió del Partit Popular som a una de les comunitats autònomes
que compleixen el dèficit com toca.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Té la paraula Sra. Santiago, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. A mi el que em fa feredat és que una
política digui que no diguem el que pensem. Jo procuraré Sra.
Aguiló...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria, perdoni Sra. Diputada, pregaria un poquet de
silenci! Gràcies.

Pot continuar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Jo, Sra. Aguiló, procuraré pensar el que
dic, no, com va dir vostè a una entrevista. fa un parell d’anys, fa
un parell de mesos, “que no piensa lo que dice”; jo procuraré
pensar el que dic, però diré el que pens i com a política diré el
que pens. No, no diré el que pens, i si he difamat vostè té altres
camins per veure que he difamat, diré el que pens com a
política, perquè el que no faré és ocultar el meu pensament.
Vostè si considera que com a política democràtica pot ocultar el
seu pensament, ho faci, jo pens que no.

Miri, si vostès haguessin tengut la voluntat de reduir, vostès
redueixin de 35 a 30 i mantenguin tota la resta. Un 20%
professors, un 14% alumnes, un 14% APA, un 6% alumnes, fins
a completar el nombre d’integrants establert pel consell insular
corresponent, hi haurà d’haver com a mínim membres en
representació del consell insular, de l’administració. Vostès
haguessin passat de 35 a 30, respectant la representativitat. Però
vostès no respecten la representativitat, vostès posen un número
determinat d’APA, un número determinat de professors, un
número determinat d’alumnes i després augmenten la
representativitat de l’administració pública. I si no facin
números. Si vostès haguessin tengut la voluntat haurien fet de
35 a 30 i mantenir l’estructura de l’actual.

A més, vostè que en sap tant i que es prepara tant, em vol dir
què costa el Consell Insular de Mallorca? Quin preu té? Quin
pressupost té? On són els pressuposts..., com que vostè ha dit
que el principal argument...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni. Un moment. Jo pregaria per favor que no entren en
diàlegs amb la portaveu que té l’ús de la paraula.

Pot continuar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè que diu que és per reduir
despesa, digui’m, perquè jo no ho he trobat, on hi ha el
pressupost del consell insular, en el pressupost del Govern o en
el pressupost del consell insular, digui’m quines factures ha
pagat el Govern del consell insular i quines ha pagat el consell
de municipis a un ajuntament. Mostri’m-les. Res, res! Ara per
coherència, ara ja no són els doblers, ara ja és per coherència,
dependent del discurs de l’altre va canviant. Res, zero. I a més,
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vostè utilitza un reial decret que el Govern que modifica el
decret, argumenta. Zero! Zero euros! El consell insular de
Menorca, d’Eivissa, de Formentera i el Consell Insular de
Mallorca, la llum i l’aigua que tal vegada gasten quan fan les
reunions, zero! Perquè l’únic que val és el funcionari que ha de
fer de secretari i que vostès el mantenen i que no és un
funcionari per al consell, sinó que ha de dedicar un temps de la
seva feina a això. Res! No costa res! No, és que no costa res.

L’únic que costa és l’interinsular, que no el discutim aquí i
que són dietes, perquè efectivament la gent de Menorca té
despeses d’avions i se’ls han de pagar les dietes, però l’insular
no cobren ni tan sols quilometratge si vénen d’un poble o d’un
altre. Per tant, zero! L’única voluntat que hi darrera això és
buidar-lo de contingut, manifesta clarament la poca voluntat de
consens que té el Partit Popular, perquè si tu saps que tens en el
consell de participació i en el consell de representació tens
majoria, no t’obligues en absolut a consensuar, vas a votar, no
consensues. Per tant zero voluntat de consens. I com deia la Sra.
Rita i com jo també he exposat, aquesta voluntat de control del
que han de ser els òrgans de representació i del que han de ser
els òrgans de participació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam a la votació de la proposició
no de llei RGE núm. 391/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1467/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ampliació d'estudis a
l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa (EOI).

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1467/14 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
d’estudis a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa. Per defensar-la
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Esperança Marí i Mayans,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vivim en un
món on el coneixement de diverses llengües resulta i resultarà
cada dia més una necessitat. S’han acabat les societats
monolingües, encara que pareixi mentida segons on, però s’han
acabat. I estan en franca reculada aquells ciutadans que només
saben expressar-se en una llengua, encara que hi hagi indrets
que això també s’hauria de qüestionar en certa manera.

Però amb l’Estratègia Europa 2020, els ciutadans de la Unió
Europea es preveu que puguin dominar fluidament com a mínim
tres llengües, la pròpia i dues més. El plurilingüisme constitueix
un dels trets d’identitat de les àrees turístiques i el coneixement
de diverses llengües és un instrument totalment necessari per a

aquelles persones que treballen en els llocs on es viu del
turisme. D’altra banda, el turisme constitueix el nostre primer
motor econòmic amb molta diferència, per damunt de tots els
altres. Crec que fins aquí podria trobar l’acord de tots els
diputats d’aquesta comissió.

Per tant, crec que hem de treballar per mantenir-lo i
millorar-lo. De l’estudi que es desprèn de la càtedra Melià
d’estudis turístics, que fa l’estudi presentat Los intangibles
turísticos, se’n desprèn que els turistes estrangers consideren
que hi ha un dèficit en el coneixement d’idiomes entre les
persones que treballen en el sector turístic, el handicap més gros
que presenten, allà on es suspèn amb una nota més baixa és
precisament en aquest punt, el desconeixement de llengües que
troben els turistes que vénen a les Illes Balears i que troben que
els treballadors del sector turístic no controlen, no tenen aquest
valor afegit d’aquests intangibles que analitza la càtedra Melià.

La pitjor valoració que posen els turistes que ens visiten,
entre els anomenats atributs intangibles, correspon al
coneixement d’idiomes, és allà o troben un dèficit més gran, un
5,2. Les escoles oficials d’idiomes constitueixen els centres
públics de referència a l’hora de dur a terme l’ensenyament de
llengües. S’adrecen a persones que volen formar-se, o que tenen
necessitat de fer-ho en el coneixement d’una o més llengües a
través del sistema públic d’ensenyament al llarg de tota la vida.
Formen part per tant, d’allò que se’n diu life long learning que
preconitza la Unió Europea. La tasca que duen a terme té una
especial rellevància a les àrees turístiques, on el coneixement de
llengües constitueix un dels pilars instrumentals per poder-hi fer
una bona feina. El contacte amb llengües foranes i la necessitat
de dominar-ne, constitueixen un element bàsic en el
funcionament de la indústria turística.

Segons l’Estratègia Europa 2020, hi tornam, les EOI són
també l’element bàsic per aconseguir els objectius plantejats per
aquesta estratègia, que pretén que tots els ciutadans europeus
siguin plurilingües. Una vegada s’ha acabat la formació
obligatòria a través de sistemes educatius, les EOI són les
encarregades i són els organismes que constitueixen aquesta
opció principal de poder adquirir coneixements en llengües.

En relació amb les Illes Balears, podem constatar que tenim
un mercat turístic enormement dinàmic, van augmentant i
modificant-se les procedències de les persones que ens visiten
i també van variant les procedències dels inversors i de la gent
que s’hi estableix aquí per fer negocis. Durant els darrers anys
estan fent la seva aparició amb força ciutadans de llocs del món
que fins fa ben poc no guardaven pràcticament cap tipus de
relació amb nosaltres. Entre aquest grup lingüístic, amb una
relació cada vegada més intensa a les Illes Balears i que es
sumen als ja tradicionals implantats, com l’alemany, l’anglès o
el francès, hi podem comptar els parlants de rus, els que parlen
xinès i els que cada vegada els ciutadans, no ja turistes, sinó
ciutadans de les Illes Balears que parlen àrab. 
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Les relacions de les Illes Balears amb Rússia són cada
vegada més intenses i no és cap acudit, vull dir, tant gent de
negocis com turistes procedents de Rússia cada vegada formen
amb més assiduïtat part del nostre paisatge humà. El turisme rus
ha crescut exponencialment i les interrelacions comercials amb
la nostra part d’aquí i Rússia també. Per això és important
implantar els estudis de rus a les escoles d’idiomes, com la
d’Eivissa, a Mallorca hi és present, però no així a Eivissa.

Recordar que des del 2010 el turisme rus a Eivissa, sobretot
en plena temporada, ja és un dels turismes més actius, vol diari
de turista rus amb l’aeroport d’Eivissa, etcètera. I que una de les
mancances que té precisament la implantació d’aquest turisme
rus a Eivissa és trobar el personal qualificat en aquesta llengua.
Ja m’avanç i no em diguin que aquests cursets o els cursos que
fa el SOIB de determinades hores, poden suplir la feina que ha
de fer l’Escola Oficial d’Idiomes.

També es pot dir el mateix en relació a la Xina. No fa res, un
grup d’inversors xinesos s’ha quedat un hotel emblemàtic de
Palma, però no és l’únic. N’hi ha dos més d’hotels també
adquirits ja per aquest sector en relació a la Xina. També és un
sector que té ja implantació a l’illa d’Eivissa, no només des del
punt de vista de la indústria turística, sinó també és important
tenir-ho des dels milers de ciutadans xinesos que també viuen
entre nosaltres. 

La relació amb el món àrab també va esdevenint cada
vegada més intensa, tant per la presència d’un contingent molt
elevat de ciutadans que parlen la llengua àrab, com les
interrelacions entre el nord i sud de la Mediterrània cada vegada
més present. Són importants els nuclis de població establerts per
exemple a l’illa d’Eivissa, tant a Sant Antoni com a Vila mateix.

Per tant, crec que hem de superar l’estadi d’aquests estudis
tradicionals d’idiomes, que en el seu moment eren i que són
encara l’única oferta, que ara mateix hi ha a les escoles oficials
d’idiomes d’Eivissa: anglès, francès, alemany, italià, etcètera.
Per tant, crec que s’han d’incorporar aquestes noves llengües a
fer front als nous grups de població tant turístics, com ciutadans
de ple dret en aquestes illes. Sabem que aquests dies o des que
es va presentar aquesta iniciativa fins avui que es debat, a
Menorca s’ha ampliat a l’escola oficial d’idiomes en una nova
llengua, que és l’italià, que era un dels punts que es demanava
i que també ja no hi ha una escola d’idiomes amb una extensió,
sinó que hi ha dues escoles d’idiomes. Per tant, aquí ja m’avanç
dient que possiblement el punt 4 d’aquesta proposició no de llei
és superflu i que per tant, en demanaríem la retirada, perquè ja
és una feina que en aquests dies el Govern ja ha dut a terme.

Quines llengües haurien de fer, però, aquesta ampliació?
Des del nostre punt de vista, i parlam ja de l’EOI d’Eivissa,
s’hauria de poder estudiar, d’acord amb les demandes del
mercat i que hem justificat fins ara, les 3 llengües que són ja
importants com el rus, el xinès i l’àrab. Recordar també que
l’Escola Oficial d’Idiomes és necessària per la seva
massificació, la seva saturació, no pot donar abast a tota la
demanda que té l’EOI d’Eivissa, que és important i recordar fer
la nova seu d’una EOI a l’illa d’Eivissa.

Un altre punt és quant que es troben en una situació precària
les escoles oficials d’idiomes, també les de Mallorca, estan en
una situació precària quant a la seva necessitat de material i de
millores quant a la massificació que tenen en aquests moments.
La conselleria afirma que tenen tot el que necessiten, però en
casos concrets que s’han fet demandes molt concretes i
específiques, com és el cas de l’extensió de l’EOI de Sant
Antoni de Portmany, ni tan sols han rebut cap resposta per part
de l’esmentada conselleria. Record que l’Escola Oficial
d’Idiomes fa demanda a la conselleria, en data del mes de juny
i encara no ha rebut resposta, allà on demana material
audiovisual per poder impartir les seves classes. Per tant, aquí
faríem aquesta reivindicació d’aquestes necessitats.

I quant al punt 2, s’entén que una població de 35.000
habitants, com és Santa Eulària, també hauria de tenir una
extensió per poder començar a fer una oferta d’ensenyament de
llengües. Les condicions i les necessitats per a l’esmentada
extensió, crec que es justifiquen d’una manera més que
evident...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Per tant, acabaria amb això, tot i esperar poder comptar amb
el vist i plau de la resta de grups d’aquesta comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Passam al torn de fixació de
posicions. I per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. El Grup Parlamentari MÉS donarà
suport als tres punts que ha mantengut la ponent. I efectivament,
el punt 4 ja fa unes setmanes que s’ha incorporat el tema de
l’italià a Menorca, una necessitat, perquè cada vegada tenen més
presència de turistes italians a l’illa de Menorca, un turisme
molt especial perquè hi van famílies, és un turisme diferenciat
d’altres indrets de la nostra comunitat autònoma, però a causa
de la presència i a aquesta demanda, ja s’ha incorporat a
l’Escola Oficial d’Idiomes.
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Simplement, vostè ha fet ja una argumentació, simplement
dir que nosaltres li donarem suport, perquè pensam que ha de
tenir el nostre suport una proposició no de llei que va
encaminada a la formació, que l’objectiu és formar, sobretot la
formació d’adults, que és tal vegada una de les mancances més
importants, en un tema que és de mancança crec que crònica en
el conjunt de l’Estat espanyol, l’ensenyament d’idiomes. Si en
anglès tenim problemes, després es va introduir l’alemany, les
persones que fan feina en el món turístic l’han après moltes
vegades quasi quasi per allò de l’aprenentatge d’assaig i error
que es diu, en relació directa amb els turistes, sobretot les
persones més adultes. Afortunadament aquestes dues llengües
ja s’estan introduint a l’Escola Universitària de Turisme i els
professionals surten amb uns nivells d’alemany i d’anglès
importants, però la nostra competència turística cada vegada és
més ampla i ara ja tenim, no només a Eivissa sinó també a
Mallorca, presència molt important de russos, que no només
vénen a l’estiu sinó que queden.

El tema de la Xina, que cada vegada tenim més presència de
persones que vénen, però sobretot d’interès, a mi a vegades em
crea una certa paradoxa la facilitat amb què acceptam els
intercanvis cordials i comercials i de tot tipus amb la Xina, que
és una dictadura, i que amb altres dictadures tenim molts
d’emperons, però amb aquesta sembla que, com que són rics,
sembla que el tema polític passa a un segon terme. En qualsevol
cas és una realitat que està molt present, no només turisme xinès
sinó també presència de ciutadans que vénen a conviure aquí i
vénen a invertir.

El tema de l’àrab també, crec que no és tan tema turístic com
que és un tema sobretot de ciutadans que són a la nostra
comunitat autònoma i també inversions de futur; segons quins
països àrabs tenen un gran nivell de riquesa que en aquest
moment estan estudiant la possibilitat de reinvertir-la a altres
països, entre ells Àfrica i també tota la conca europea de la
Mediterrània. 

Per tant temes de formació, temes de formació en idiomes,
que és una de les assignatures pendents de l’ensenyament en
persones adultes, que qualifica la nostra principal indústria, que
és la de turisme, perquè segurament així com l’ha enfocada o
almanco com està presentada a l’exposició de motius va dirigit
sobretot o l’argument principal és el món turístic, la necessitat
del món turístic, per tant aquesta qualificació. No es pot donar
un bon servei si no hi ha un bon nivell de la comprensió del
client, dels que demanen. Això podria facilitar, és un element
que facilita que tornin, sempre a les enquestes d’opinió dels
turistes sempre es demana el tema de l’idioma, a veure si
l’idioma ha estat un obstacle, i si és un obstacle sempre pot ser
un element de no tornar. 

I després un altre tema que nosaltres sempre defensam és la
proximitat: hem de facilitar als ciutadans que puguin estudiar,
i vostè planteja aquí la proximitat de..., vaja, la proximitat en el
sentit d’atracar a un conjunt de ciutadans, en aquest cas els del
municipi de Santa Eulària, aquesta possibilitat d’estudiar al
municipi i no s’hagin de desplaçar. 

Per tant pensam que és una proposició no de llei assenyada,
que va directament a millorar la indústria de la nostra comunitat
autònoma en un tema que té una certa mancança, i deia que és
assenyada perquè no posam terminis. Tots sabem la situació

pressupostària com està, però sí que ha de ser un objectiu d’anar
incorporant a poc a poc, amb mesures pressupostàries, i donar
prioritat potser a aquests idiomes davant uns altres, o d’uns
altres que ja estan més reciclats o ja estam més prestats, i potser
és necessari modificar una mica el pla d’estudis, i en aquest
sentit..., ho desconec, no puc opinar, però sí que em pareix una
proposta assenyada en aquest sentit.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
podem dir que podem compartir quasi tota l’exposició de motius
de la proposta, i és que som molt conscients de la
transcendència que té el domini d’idiomes en la societat actual,
especialment a les nostres illes, marcades per la indústria
turística, i per la massiva afluència, per un motiu o l’altre, de
persones de diferents procedències i cultures. 

La societat de les nostres illes és cada dia més global i més
oberta, i de cada vegada resulta més insuficient per
desenvolupar-se en l’àmbit laboral i comercial el coneixement
exclusiu de les dues llengües oficials. Tothom, però
especialment les noves generacions, necessitam ampliar els
nostres coneixements en llengües estrangeres, i també és cert
que les escoles oficials d’idiomes s’han convertit en els centres
de referència per aprendre noves llengües, i cada dia tenen més
alumnes i més demanda de noves ofertes idiomàtiques. Som
conscients també que les condicions de les escoles oficials
d’idiomes de l’illa d’Eivissa són millorables, i que el nombre
d’alumnes que tenen cada dia creix. Si el 2007 eren uns 900,
ara, en el 2014 són ja el doble. 

Quan parlam d’aquest tema amb vostè, Sra. Marí, vostè
sempre insta el Govern de les Illes Balears a allò que considera
que seria allò ideal, allò perfecte; és molt legítim per la seva
part, però nosaltres, que també volem una millora constant i
permanent però tenint en compte les dificultats del moment
present, entenem que el Govern també s’ha de moure dins el
marc del que és possible i valoram positivament l’esforç que fa
cada any per anar millorant progressivament. Aquest curs a
Eivissa ja comptam amb una nova extensió de l’Escola Oficial
d’Idiomes a Sant Antoni, a l’institut de Sa Serra, que compta
amb quatre professors d’anglès i un d’alemany i que atén uns
320 alumnes. També en termes generals s’ha incrementat el
nombre de professors, s’ha pogut abastar, malgrat l’augment de
la demanda, especialment de llengua anglesa, tots els alumnes
que tenien matrícula oficial i els preinscrits, i també hem de dir
que en el moment de la matriculació es va poder comptar amb
un altre auxiliar administratiu per facilitar aquestes tasques. És
a dir que, tot i que els recursos són limitats, el Govern està fent
passes en positiu per millorar cada curs les condicions de
l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa i per millorar l’oferta
formativa tant a Eivissa com a les altres illes. 
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Pel que fa, idò, als punts de la seva proposició, explicaríem
el sentit del nostre vot. En el punt número 1, que vostè ens
demana que siguin impartides a Eivissa noves modalitats de rus,
xinès i àrab, nosaltres pensam que òbviament sempre és positiva
qualsevol ampliació, però potser no sigui ara mateix el més
prioritari, perquè encara no hi ha una demanda significativa
perquè l’Escola Oficial d’Idiomes hagi d’obrir ja el ventall en
aquestes noves llengües. Per això nosaltres li faríem una esmena
in voce per votar a favor, que seria afegir al final del seu punt
primer “...quan hi hagi una demanda significativa d’aquestes
llengües”. 

Quant al punt número 2, relatiu al municipi de Santa Eulària,
voldria recordar que fa uns dies el president del Govern va
assistir ja a la posada de la primera pedra del nou institut
d’educació secundària de Santa Eulària, una magnífica
infraestructura educativa que té previst el seu acabament el mes
de març del 2015, i per tant aquest municipi disposarà d’un nou
espai educatiu que multiplicarà les possibilitats d’impartir nous
ensenyaments perquè tendrà una gran capacitat i permetrà
ampliar l’oferta educativa de l’Escola Oficial d’Idiomes a nous
indrets de l’illa d’Eivissa, concretament a Santa Eulària, i en
menys d’un any.

També sabem que l’Ajuntament de Santa Eulària ja ha fet
arribar la seva petició a la Delegació d’Educació d’Eivissa i
Formentera en què manifesta la necessitat que l’Escola Oficial
d’Idiomes comenci aquest proper curs a impartir classes
d’anglès al municipi, perquè sí que hi ha una demanda
considerable i per tant s’estan fent gestions perquè el proper
curs es disposi almenys d’una aula d’extensió de l’escola a
Santa Eulària, i pot ser en un espai ofert pel mateix ajuntament,
que permetria, com dic, iniciar els estudis en llengua anglesa en
aquest municipi. I, com ja he manifestat, quan s’acabi l’institut,
aquest magnífic institut que en un any estarà ja acabat, potser
serà més viable fer una extensió universitària a Santa Eulària. 

De totes maneres és una qüestió que crec que tots els grups,
i especialment els diputats d’Eivissa, valoram molt
positivament, i nosaltres li donarem el suport perquè pensam
que sí, que s’ha de promoure per part del Govern en la mesura
que la disponibilitat econòmica ho permeti.

Al tercer punt li reiteram que tots volem més recursos per a
les nostres escoles oficials d’idiomes a totes les illes, però
celebram les passes que va donant el Govern, i també hem de
ser comprensius amb la velocitat d’aquesta implementació de
recursos, i hem d’entendre que ens movem dins allò que és
viable, allò que és possible, i en aquests moments agraïm els
esforços que fa la conselleria i consideram que les escoles
oficials d’idiomes de les Illes Balears disposen actualment dels
recursos humans i materials necessaris per poder impartir
l’ensenyament d’idiomes de qualitat. Per tant el nostre vot seria
contrari a la seva proposta, perquè entenem que d’alguna
manera vostè dóna a entendre que no és així, i nosaltres no ho
podem compartir.

I al quart punt, que vostè ha retirat, perquè certament fa
poques setmanes, el mes de març, la consellera va ser a
Menorca i va anunciar que s’obriria l’extensió de l’Escola
Oficial d’Idiomes a Ciutadella, cosa que suposarà una millora
en la seva autonomia i funcionament, i a més també existeix el
compromís d’ampliar el ventall de l’oferta d’idiomes de

l’extensió de Maó amb la llengua italiana, un compromís tan
ferm que podem acudir a dia d’avui al BOIB número 42, de 27
de març, en el qual s’autoritza la implantació de l’idioma italià
a l’Escola Oficial d’Idiomes de Maó. Per tant entenem que vostè
retiri aquest punt perquè és una qüestió que ja el Govern dóna
per resolta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sra. Marí, vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té vostè la paraula, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Només vull recordar un parell de coses.
La massificació de les escoles oficials d’idiomes de les Illes
Balears ve donada per la implantació d’un decret que venim a
anomenar TIL; vull dir que el fet que es creï el TIL sense
planificació, sense prou planificació, però sense una planificació
què fa?, òbviament crees una pressió dins un sector del
professorat. Aquest professorat es veu obligat a formar-se d’una
manera urgent en llengua anglesa, les escoles oficials d’idiomes
han de donar resposta a aquesta demanda, que crec que fan molt
bé. Però què passa?, colAlapsa les escoles oficials d’idiomes. Per
tant la conselleria aquí una vegada més ha demostrat la seva
falta de planificació.

Què ha passat amb això d’aquí?, que el fet d’haver d’atendre
aquesta gran demanda d’anglès us vull recordar que només
l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma, la de Palma, té un
departament d’anglès amb 60 professors. És a dir, tot allò que
són els recursos de les escoles d’idiomes d’aquestes illes s’han
hagut de dedicar, amb bon criteri, perquè també ho havies de
fer, perquè si no allò que deixaves desemparat era tot el
professorat de les Illes Balears, s’ha hagut de destinar a aquestes
àrees. Què ha passat amb això?, que les altres àrees que tu
necessites per donar suport a la indústria principal de les Illes
Balears, que és el turisme, les deixes desateses.

Per tant vull constatar i vull deixar clar que pens que hi ha
hagut una falta de planificació. Jo trob beníssim que es faci la
formació en anglès a tot el professorat i que això impliqui
aquest desenvolupament de les escoles d’idiomes, però allò que
no pot ser, no pot ser, és que la gran indústria d’aquestes illes,
que és l’única que tenim, no es pugui atendre. 
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El rus a Eivissa és una necessitat peremptòria. Us he dit i us
repetesc que arriben avions diaris de turistes russos que no
poden ser atesos; si fins i tot des del Consell Insular d’Eivissa
es va fer, com aquell que diu, una proclama popular de veure
qui sabia parlar rus per poder atendre aquest turisme! Però, clar,
com sempre hem d’anar com els crancs, és a dir, darrere,
darrere. No som capaços. Això que deim que som els pioners,
som indústria..., com es diu allò?, que som els pioners de la
indústria mundial en turisme. Això fa ganes de riure, llavors no
som capaços de formar els nostres treballadors. Jo m’imagín la
indústria metalAlúrgica del País Basc dient als seus treballadors:
“No podeu fer un curset de noves màquines fins que les
màquines no arribin aquí i llavors ja veurem què feim”. No,
primer es forma la gent i s’atén allò que necessiten els
treballadors dins la seva indústria. 

A la llarga, a la llarga, totes les EOI d’una manera
generalitzada estudiaran aquestes llengües, caurà pel seu propi
pes, perquè és allò que és normal, però sempre ho farem una
vegada ja..., mal fet, i ho farem perquè hi haurà hagut una
pressió de l’empresariat, de la CAEB, de la PIME, d’una
manera ja general de la Cambra de Comerç que demanaran ja
que formem aquesta gent. Ara seria el moment. Amb el rus ja
feim tard, i amb les altres hi seríem a temps; a més no són
llengües, ni el rus ni el xinès, que es puguin formar en dos dies,
necessiten un temps per a la gent.

Per tant, no ho sé, crec que s’hauria de fer un esforç en
aquests temes. Si de veritat importa no ja l’educació a les Illes
Balears, però sí com a mínim mantenir aquesta indústria dins
uns mínims de dignitat, pens que el PP hauria de fer un esforç
i hauria de votar amb normalitat dotar dels recursos que falten
a les escoles d’idiomes i fer un esforç d’ampliació per poder
assumir aquesta demanda, no ja pel bé del professorat amb el
TIL, que això ja seríem a un altre tema i no crec que hi hàgim
d’entrar, sinó pel bé d’aquesta indústria, que al cap i a la fi és la
que ens permet anar a Madrid tan contents que no sigui un
dèficit, hem superat..., etc., etc.

Per tant demana això, a veure si per una vegada poguéssim
estar a la par de les necessitats i no darrere, darrere. Gràcies, i
crec que hauria de dir en els punts... L’esmena in voce no falta
fer-la, la que fa el Partit Popular, perquè diu senzillament que
s’ampliï..., no hi ha ni un termini ni res, senzillament que
s’ampliï el ventall de llengües que es podran estudiar en el seu
moment, com rus, xinès o àrab. Hauríem pogut posar punts
suspensius, perquè si ara hi hagués una eclosió turística d’algun
nou mercat òbviament s’hauria de donar un suport, però en
principi les necessitats són aquestes. Per tant crec que no fa falta
dir cap altra particularitat perquè ja se sobreentén.

La creació de l’extensió de Santa Eulària del Riu; una
extensió, quan es crea, no es crea amb les mateixes condicions
d’allò que és una seu d’una escola oficial d’idiomes, per tant es
crearà allà on hi haurà un espai i es començarà així, com aquell
que diu, de la manera en què es podrà, però senzillament s’ha de
fer aquest esforç ja. Per tant crec que no fa falta afegir-hi més.

I em sap greu que al punt 3 votin en contra, perquè els
repetesc i els dic, i si poden facin-ho arribar a la conselleria, que
l’extensió de Sant Antoni no té ni material audiovisual per fer
les classes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Idò accepta la votació separada o...? Sí.

Idò al punt 1 no accepta l’esmena, i es passaria a votar
talment. Idò passam a la votació dels punts 1 i 3. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència quedaria rebutjat aquest punt. 

I entendríem que el punt 2 es podria aprovar per
assentiment. Molt bé.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1722/14, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proves de diagnòstic per
millorar el nivell educatiu.

Per acabar passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1722/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
de diagnòstic per millorar el nivell educatiu, i per defensar-la té
la paraula l’Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Senyors, senyores diputats, a veure si
aquesta vegada som capaç d’explicar-me i no entenen altres
coses que no han d’entendre.

La finalitat última de l’avaluació diagnòstica és conèixer per
millorar, i la seva realització ha de contribuir, primer, a la
millora de la qualitat i de l’equitat de l’educació a la nostra
comunitat autònoma; segon, a orientar les polítiques educatives;
tercer, a obtenir informació sobre el grau d’adquisició de les
competències bàsiques del currículum. Aquesta avaluació ha de
constituir un instrument eficaç per a la millora de l’aprenentatge
dels alumnes i de la pràctica docent. La LOMCE, en el seu
preàmbul, ja ens parla de la importància de les avaluacions
externes de final d’etapa, i ens apunta que constitueixen una de
les principals novetats d’aquesta modificació de la Llei
Orgànica d’educació, sempre respectant el marc anterior i una
de les mesures que ens serviran per millorar de manera més
directa el nostre sistema educatiu. 

Vint són els països de l’OCDE que realitzen aquestes proves
als seus alumnes i les evidències indiquen que la seva
implantació té un impacte d’almanco 16 punts de millora
d’acord amb els criteris de l’informe PISA. Sempre hem de
recordar que aquestes proves han de tenir un caràcter formatiu
i de diagnòstic, ho dic perquè tornaran amb les revàlides, no,
això no té res a veure amb revàlides, han de tenir un caràcter
formatiu i de diagnòstic; han de permetre orientar als alumnes
en les seves decisions escolars d’acord amb els coneixements i
competències que realment tenen i per altre lloc, han de servir



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 63 / 10 d'abril del 2014 987

 

per garantir que tots els alumnes assoleixen els nivells
d’aprenentatge adequats. Recordem que hi ha comunitats
autònomes que disten un, dos punts quant a la millora o la
qualitat educativa; un, dos punts, no, un o dos cursos, és a dir,
hi ha comunitats autònomes que van per endavant dos cursos
més que aquesta comunitat autònoma o un curs, depèn del lloc.

La transparència de les dades a realitzar persegueix informar
sobre el valor afegit als centres en relació amb les
circumstàncies socioeconòmiques del seu voltant i de manera
especial sobre l’evolució d’aquests, com més transparència hi
ha en un centre resulta més fàcil per a l’Administració poder
dotar els centres del material pedagògic i del professorat
necessari per aconseguir qualitat i equitat al sistema educatiu.
No hi ha cap centre igual, aquí a les Illes Balears no podem dir
que hi hagi cap centre igual, cada centre té un entorn social que
l’envolta i segons aquest entorn social necessitarà un tipus de
mestres o necessitarà un altre tipus de mestres o tal vegada
necessiti més pedagogs o tal vegada necessitin més AD o més
PT o menys, vull dir, cadascun té les seves característiques
pròpies. 

Si som capaços d’avaluar aquests alumnes i avaluar les
circumstàncies que envolten aquests alumnes serem capaços de
diagnosticar les necessitats d’aquest centre i poder dotar-los de
més recursos, de més professors segons les necessitats propis
d’aquest centre. Per tant, és molt important la transparència, és
molt important conèixer el que de veritat fa falta als centres en
concret.

Tal com ens diu la LOMCE, les avaluacions proposades no
esgoten les possibilitats d’avaluació dins el sistema, si bé
correspon a les administracions educatives la decisió sobre la
realització d’altres avaluacions, és a dir, tal vegada l’oposició
pensi que no era necessària aquesta proposició no de llei perquè
ja per la LOMCE vénen marcades aquestes proves de
diagnòstic, però dins la LOMCE, és clar..., la LOMCE ens diu
que cada administració pot augmentar aquestes proves de
diagnòstic. De fet, no hem d’oblidar que la nostra comunitat
autònoma ha implantat un nou model trilingüe, per tant, aquest
model trilingüe també s’ha d’avaluar. Hem de recordar que a
principi de curs s’avalua i ara ja es fa la segona part de les
avaluacions. 

Per tant, instam el Govern, l’Administració, la conselleria
que no només faci les avaluacions que li marca la LOMCE, sinó
que a més faci les avaluacions pròpies de la nostra comunitat
autònoma. La nostra comunitat autònoma, la característica és el
Decret de tractament de llengües, idò avaluem aquest decret de
tractament de llengües perquè evidentment en tot sistema
educatiu quan canvia hi ha errades, hi ha faltes, és a dir, no
podem implementar un sistema educatiu cent per cent viable o
fiable. 

Per això, és important que s’avaluï constantment als alumnes
i s’avaluïn constantment, torn repetir, les característiques
pròpies del centre i a més si aquest sistema ha funcionat i si no
ha funcionat, per què no ha funcionat, i d’aquí surten les
polítiques educatives.

Conscients que som a un moment històric dins la nostra
comunitat autònoma on hem canviat de model educatiu, s’ha
passat d’un sistema d’immersió lingüística a un sistema

trilingüe, creim que també és necessari que es duguin a terme
proves de diagnòstic, evidentment complementàries a les proves
de diagnòstic de la LOMCE, que ens donin la justa mesura dels
resultats que es van assolint amb proves de diagnòstic de
caràcter científic i rigorós.

El Partit Popular creu que també és molt important que no
qualsevol pugui fer un estudi, més tard, després, em referiré a
un cert estudi que va crear alarma social. Vull dir, hem d’anar
alerta perquè amb l’educació no es juga, els estudis han de ser
rigorosos i han de ser científics.

L’altre dia hi havia una mare que em demanava: escolta, és
que resulta que les proves que s’han fet a la primera avaluació,
del Decret de tractament de llengües, després a la segona
avaluació o a la segona part no s’han agafat ni els mateixos
alumnes ni els mateixos centres. Ho vaig demanar i evidentment
hi ha una resposta científica a això, no podem posar la mateixa
prova als alumnes perquè juguen amb avantatge. Hem d’agafar
altres alumnes, a l’informe PISA també s’utilitza aquest mètode
científic. 

Per tant, hem de ser molt rigorosos a l’hora d’establir un
estudi i evidentment ja tots coneixem que l’òrgan que
s’encarrega de fer els estudis és l’IAQSE i sempre hem fet cas
a l’IAQSE, tant en temps del pacte com en temps del PP,
sempre s’ha fet cas a aquest IAQSE i a les proves que han sortit
d’aquest IAQSE, i hem d’anar molt alerta amb els informes que
surten d’altres llocs que poden donar titulars erronis en segons
quins mitjans de comunicació i induir els pares a una certa por,
diguem, d’enviar els alumnes a fer un determinat sistema als
centres educatius.

Simplement això, bé, jo demanaria que votassin a favor,
simplement els he de dir que una prova... no és una prova de dir
“ara et suspenc, ara t’aprov”, hem de sortir un poquet d’aquesta
idea, d’aquesta idea molt antiga evidentment, sinó que les
proves són per ajudar els alumnes. Els professors sempre estan
contínuament avaluant, feim l’avaluació contínua dins la classe,
l’avaluació de principi de curs, l’avaluació de final de curs, idò
molt bé, ara avaluem el sistema, simplement això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Em sabrà greu dir-li, Sra. Aguiló, però
crec que no ens haurem entès i crec que aquesta seria una
d’aquelles proposicions no de llei que jo li demanaria que
retiràs, fins que no haguéssim, possiblement, mirat d’entendre
què era el que deia aquesta proposició no de llei, perquè vostè
reconeixerà que tant l’exposició de motius com la pròpia
proposició no de llei són, la veritat, bastant resumides i diríem
amb una explicació bastant minsa.



988 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 63 / 10 d'abril del 2014 

 

En primer lloc, li he de dir que ara, just fa uns minuts,
s’acaba de votar en contra d’una proposició no de llei d’ampliar
uns estudis necessaris, bàsics des de tots els punts de vista
perquè la situació econòmica és la que és i ara vostès ens vénen
a dir que hem d’aprovar fer tota una sèrie d’enquestes per mirar
quina és la situació i la qualitat educativa d’aquestes illes. Crec
que aniríem una mica per ordre.

En primer lloc, i vostè també ja ho ha dit, que aquest
parlament hagi d’instar el Govern de les Illes Balears a fer una
cosa que la llei orgànica, la mateixa llei, la llei de la millora...,
que es diu millora de la qualitat educativa, la LOMQE estableix
de manera obligatòria, no s’acaba d’entendre. És a dir, que el
Parlament, on vostès tenen majoria, insti un govern que és
monocolor del PP a fer quelcom que ja estableix una llei
orgànica que només ha comptat amb el suport del seu partit,
però que ha tirat endavant gràcies a aquesta majoria absoluta
que tenen, la veritat és que no s’entén per cap cap, no s’entén,
no s’entén. És a dir, com si ara vostès cada setmana es
duguessin una PNL amb un article de la LOMQE pel qual
s’insti... que aquest parlament ha d’instar el Govern que aquesta
LOMQE tiri endavant, és a dir, no s’entén. Això per un costat.

D’altra banda, vostè sap que enguany a primer, tercer i sisè
de Primària ja es fan proves de mostra a 150 centres de les Illes
Balears de diagnòstic, per avaluar, entre altres elements, les
competències en comunicació lingüística, és a dir, en català,
castellà i anglès. A més d’aquesta en tenim una altra,
l’obligatòria, la censal i mostral de segon d’ESO; és a dir, tenim
dos sistemes d’avaluació en aquests moments en marxa i, a més,
ara n’han de fer una altra per saber com ha anat la implantació
del TIL? Crec que no fa falta que en facem cap altra, tenint els
resultants d’aquestes dues que estan en marxa i mirant allò que
passa a tota la comunitat educativa, no crec que ens hagin
d’embrancar amb cap altra tipus de prova.

Parli amb el professorat, amb els pares i amb les mares,
vagin a tots els centres públics i pregunti-ho i li diran d’una
manera molt ràpida com va l’aplicació del TIL.

El que passa, i aquí és on jo pens que, contravenint el
principi de qualsevol prova de  diagnòstic i passant-se pel folre
el principi de la indagació científica, allò que volen fer són
proves per demostrar una cosa que pensen a priori i fins que
aquest a priori no surti farem enquestes i farem totes les que
estiguin en marxa. Que la implantació del TIL és millor que el
que hi havia abans? Facem enquestes fins que surti això d’aquí.
Per tant, posi’m unes proves de diagnòstic per demostrar que el
TIL era totalment necessari, just sembla que volen dir, és això,
és això, el que des de l’opinió pública es veu.

Però això no és investigació, això és propaganda. Aquí sí
que li recordaré el que deia Talcott Parsons, deia: “La lògica de
la investigació és inversament proporcional a la lògica de la
propaganda política”, però això vostès sempre ho obvien.

Ara aquí vull remetre’m al PISA perquè m’indigna cada
vegada que parlam de l’informe de resultats del PISA, se n’ha
parlat sempre amb uns termes catastrofistes quan mostrava una
millora evident i gradual a les nostres illes, havíem pujat 20
punts segons... havíem pujat 20 punts!, però la premsa i l’opinió
pública es varen estimar més apuntar-se a aquest catastrofisme
que no a investigar què diuen realment les xifres.

Diuen que volen avaluar el coneixement de competències,
les competències, Sra. Aguiló, no són exactament coneixements,
les competències no s’aprenen, s’assoleixen o no s’assoleixen.
Per tant, aquí hi ha un error colossal de conceptes, però bé, és
un error i els errors un els pot suplir amb un altre redactat.

Tornem, però, als principis de la investigació científica. Si
volen comparar el TIL amb alguna altra cosa, suposant, jo deia
“miren el TIL com ha anat”, s’haurien de fer també les proves
a tot un univers d’alumnes que no estiguin cursant el TIL. 

Per què no feien un pla pilot de TIL i llavors l’hauríem
pogut comprovar amb els resultats...?, home!, és clar que sí, si
no és que la base científicament és falsa, no és pot fer una
avaluació de diagnòstic si no tens un grup mostral a qui fer-la.

Per tant, a les Illes Balears en aquests moments és
impossible. Com pensen fer aquestes proves sense que hi pugui
haver un grup control que facin una altra cosa? Amb què ens
comparam? Com pensen arribar a unes conclusions mínimament
científiques amb dues proves diferents, fetes en distints
moments del curs al mateix alumnat i sense haver equilibrat els
ítems ni els nivells de dificultat? És que és impossible!
Científicament caurà per ella mateixa. Per això, li torn demanar,
i sincerament, que retiri aquesta iniciativa.

A més, li record, l’IAQSE ha fet estudis de diagnòstic a les
Illes Balears entre el 2008 i el2013, cada any, i vostès no n’han
fet el mínim cas ni tampoc a tots els informes executius que
s’han anat publicant cada any, perquè si s’hagués fet cas a
aquests informes executius que l’IAQSE ha publicat des del
2008, tant en governs del pacte com en governs del Partit
Popular, perquè n’hi ha de tots els colors, haurien vist que el
TIL no es podia aplicar de la manera com ho han fet, però no els
han fet cas i ara m’esmenta l’IAQSE, que hem de fer cas a
l’IAQSE, perquè ves a saber quines altres informacions tenim.

Tenim els informes de l’IAQSE del 2008, l’únic que no
tenim perquè no s’ha publicat és el darrer any, el del 1012-2013.
L’informe PISA només els serveix per suportar les seves
propostes peregrines, però no analitzen la dinàmica, no
analitzen ni en reconeixen l’evolució.

Finalment, parteixen d’uns a priori que són els que volen
demostrar i volen dissenyar les proves per mirar de corroborar-
los. Tot això és demencial, però francament trob encara més
sorprenent que hàgim d’instar el Govern a fer coses que la
LOMCE diu que ja hem de fer.
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Per tant, tret que Bauzá representi una facció del PP
radicalment contrària a la que representa el ministre Wert i no
ho crec, i vostè al costat del ministre, vulgui posar-li alguna
cosa en evidència. Per tant, no ho entenc i ja li he de dir que li
hem de votar en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari tampoc no
donarà suport a aquesta proposició no de llei, perquè ja és la
segona proposició no de llei que el Partit Popular utilitza la
comissió, amb tota la seva legitimitat, per instar el Govern a fer
el que ha de fer i quan hi ha l’exposició verbal per part, en
aquest cas de la diputada, i a l’anterior que va ser la setmana
passada o fa quinze dies, ens explica que ja ho fa. Per tant, ens
duen proposicions no de llei per instar el Govern a fer el que ja
ha de fer segons llei i a més ens explica, insisteix que ja ho està
fent.

Per tant, si aquesta proposició no de llei no es debatés no
canviaria res. El Parlament el que ha de fer és instar el Govern
a fer coses que no fa, a regular coses que no fa, a avaluar coses
que no fa, però instar el Govern a fer coses que ha de fer i a més
que les fa, jo no hi veig cap sentit, perquè... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no, no, vull dir és que és la segona vegada que ens duen
una proposició no de llei d’aquestes característiques... Avui
s’aprovarà això amb la majoria del Partit Popular i el Govern no
haurà de modificar res... -sí, que escolt i tant que escolt i com
que l’escolt li contest, i tant.

No modificarà res, seguirà fent el que ha fet, vull dir... i se
suposa que el Parlament el que ha de fer és un control del
Govern de les coses que no fa, deixa de fer, les fa malament,
s’han de modificar perquè si aquí encara hi hagués alguna... de
dir, escolti, el Parlament insta... ha detectat que el Govern no fa
aquestes coses, les ha de fer segons llei i no les fa, idò li cridam
l’atenció i volem que les faci, però no, no, el seu argument és:
les fa, ens diu l’articulat de la llei que diu que ho ha... quin és
l’articulat de la llei i a més ens explica que ho fa.

Després el seu argumentari és que hi ha una excepcionalitat
a la nostra comunitat autònoma que és el trilingüisme que no es
dóna a cap altra comunitat autònoma, però a la vegada
demana... justifica aquesta proposició no de llei perquè han de
ser proves homologades, i a la vegada ens diu que el que ha
d’aprovar aquest govern és el trilingüisme amb unes proves
homologades que, segons vostè mateixa en l’exposició, no es
pot trobar a cap altra banda del món o almanco a nivell
nacional.

Per tant..., és clar, és clar... és que és tan genèrica i tan
confusa aquesta proposició no de llei que no pot tenir el nostre
suport. Perquè proves, estudis, sempre se n’han fet i científics,
Sra. Aguiló, sempre, l’IAQSE és tan científic avui com fa dos
anys, igual de científic, és igual de científic, les proves, són els
mateixos investigadors o iguals si no són els mateixos, tenen les
mateixes categories i són iguals de capaços per tant, sempre
s’han fet científics, no ara perquè hi hagi el Partit Popular al
Govern són més científics els estudis de l’IAQSE que no... i els
estudis de l’IAQSE sempre han valorat les escoles. El que no
s’ha fet és públic, però els que havien de prendre decisions
respecte de quines escoles estaven millor i quines escoles
estaven pitjor, tenien les proves, perquè vostès han governat i
nosaltres també, i aquesta informació sempre s’ha tengut per
part de les persones que havien de prendre decisions.

El que s’ha evitat sempre ha estat publicar aquestes proves
per no crear competitivitat absurda i voler que el meu fill vagi
a la millor escola i aquest... i l’escola pitjor que no rebi ningú.
I l’esforç que s’ha fet per part dels que han gestionat l’educació
pública en aquesta comunitat autònoma ha fet que escoles que
potencialment estaven en una situació dolenta, com pot ser
l’escola de Son Gotleu o l’institut de Son Gotleu, siguin les
referents en la nostra comunitat autònoma, perquè tenien dades
que els deien que la població determinada que tenien
necessitava uns recursos determinats i com que els han tengut
fins a l’any 2011 aquella escola és ara un referent en la nostra
comunitat autònoma, que potencialment tenia tots els indicadors
perquè no ho fos, perquè es tenien les proves, sempre s’han fet
les proves, però no s’han publicat per no crear competitivitat,
per no crear competència, que és ara el que vostès volen fer a
través d’aquesta nova llei d’educació, que els pares sàpiguen el
rànquing d’escoles bones i dolentes per ficar uns nins a una
banda i els altres en una altra.

Això sempre s’ha fet, sempre s’han fet aquests estudis i
vostè amb aquesta proposició no de llei no ens proposa res en
concret, no ens proposa res en concret, no sabem si s’han
d’avaluar els nins o els professors o el sistema educatiu, no ens
proposa res, ens diu que s’ha d’avaluar, cosa que sempre es fa
i a més, vostè ho explica, que es fa, vull dir, és que a més no té
cap sentit.

Estic totalment d’acord amb la valoració que ha fet la
portaveu del Partit Socialista en el tema de l’estudi PISA, són
20 punts que s’han millorat en relació amb l’anterior, 20 punts.
És vera que encara som enfora de la mitjana, però estam... això
no, no ens ha de congratular, sempre ens hem de valorar en
relació amb la mitjana, però també s’ha de veure l’esforç que
s’ha fet. És ver que ara ens comparen amb països com Finlàndia
i altres països, però és que la nostra educació pública és de l’any
83 i a Finlàndia o a altres països que es comparen és molt més
antiga, s’han fet 20 punts.
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I on s’ha millorat més és en l’equitat, que és fonamental.
Hem millorat tant en l’equitat, i això és fonamental per a
l’educació, no hi pot haver educació pública si no hi ha equitat
i en el que s’ha millorat en aquests darrers anys és en l’equitat,
en la capacitat d’accés, i no només en la capacitat d’accedir a
l’educació, sinó també en la capacitat que les necessitats
educatives siguin donades amb recursos diferents segons les
necessitats, això és l’equitat, no és només tenir una plaça
escolar, sinó que si tu ets un nin amb discapacitat, que tenguis
recursos diferents d’un nin que no té una discapacitat, això és
l’equitat, i això havia millorat moltíssim. És ver que no som a
la mitjana, però s’ha millorat moltíssim, i s’ha volgut utilitzar
només la part negativa, hi ha una part positiva que no.

Igual que el fracàs escolar, en fracàs escolar i en
abandonament escolar també vàrem millorar, vàrem millorar un
3%. Què és insuficient? Per suposat. Què ha de millorar? Per
suposat. Però fins i tot amb les conclusions no hi estam d’acord,
vostès conclouen que tenim fracàs escolar perquè no tenim
anglès i nosaltres pensam que hi ha fracàs escolar perquè tenim
un model econòmic que expulsa els nins quan hi ha una situació
econòmica en expansió, perquè un nin de 16 anys pot trobar una
feina mal qualificada i se’n va a la feina, no perquè no sàpiga
anglès. Fins i tot amb això, amb les conclusions que poden ser
més o manco objectives, no estam d’acord després amb la
interpretació. 

Per tant, nosaltres no li podem donar suport a aquesta
proposició tan genèrica, molt confusa i que realment no aporta
res i que avui s’aprovarà i que el Govern si la rep dirà que ja ho
fa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Sra. Aguiló, vol fer ús de la paraula?
Té vostè la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Anam a veure, d’equitat en parlarem a
un altre moment perquè ara només tenim cinc minuts. Anam a
veure, la LOMCE, bé, la LOE marcava dues... la LOE marcava
dues proves, una prova a segon d’ESO i l’altra prova a quart de
primària. Després passam a la LOMCE, la LOMCE marca una
prova de detecció precoç en matemàtiques i lectura a tercer de
primària, de tal manera que els alumnes que no sàpiguen llegir
ni escriure correctament se’ls posarà professors de suport i se’ls
ajudarà, per tant, és súper important aquesta prova.

Després, una a sisè de primària, per tant, aquí ja canviam, és
a dir, ja no és segon d’ESO i quart de primària perquè sí, feim
proves perquè sí, no, en feim una a tercer de primària, una altra
a sisè de primària perquè és el final de l’etapa, i aquí l’alumne
ha de saber exactament com està de coneixements.

Després en feim una a quart d’ESO, segons la LOMCE, que
és la prova final d’etapa, segons és batxillerat o FP, aquesta ja
és de competència estatal. Les dues primeres de les quals he
parlat són de competència de la comunitat autònoma. I després,
bé, la de batxillerat o FP que també són de competència estatal;

és a dir, hem passat de dues a quatre proves, per tant, no em
diguin que seguim igual, no m’ho diguin perquè no és vera.

Després aquí jo, a més, els ho específic molt bé i els dic, si
molt... perquè clar jo el que entenc és que vostès venguin amb
l’argumentari fet, però tenen el meu telèfon, vull dir, em poden
telefonar i em poden dir, Aina, és que no entenem aquesta
proposta,...

(Remor de veus i algunes rialles)

... jo veig que vénen amb l’argumentari fet i la senyora del
PSOE ve amb l’argumentari fet i la senyora de MÉS còpia el
que diu la senyora del PSOE. És increïble l’assumpte.

Miri, tal com diu la LOMCE, a més els ho he dit, és que no
m’han escoltat, tal com diu la LOMCE, les avaluacions
proposades no esgoten les possibilitats d’avaluació dins el
sistema, si bé correspon a les administracions educatives la
decisió sobre la realització d’altres avaluacions. A això instam
la Conselleria d’Educació d’aquí, a això instam. Per què? I jo
els diré un exemple: a Madrid, Claves de éxito de Madrid, a
Madrid a l’any 2004 hi havia quasi un 30% d’escolars
madrilenys que abandonaven els estudis sense acabar ESO, una
de les mesures, perquè quan parlam d’educació no podem parlar
d’una mesura, no podem dir, hi ha fracàs escolar i els del PP
posen l’anglès per anar en contra del fracàs escolar, no, això és
demagògia, els del PP posen una LOMCE i, a més, posen un
trilingüisme, és a dir, parlem amb propietat i serietat, perquè per
a mi educació és molt seriós i si volem parlar del sexe dels
àngels i parlar d’equitats i de coses d’aquestes, vull dir, no, vull
dir, concretem, perquè pareix que dins un mateix discurs hi cap
tot i sempre repeteixen el mateix discurs, són tan previsibles que
sempre repeteixen el mateix discurs. Parlem amb propietat.

Aquí s’insta la Conselleria d’Educació que, al marge de fer
les proves que diu la LOMCE, al marge, que en faci més i a més
que ho faci l’òrgan competent. I els diré per què, els diré per
què, perquè aquí precisament vaig demanar a la Conselleria
d’Educació en pregunta amb solAlicitud de documentació escrita
que per favor m’enviassin l’informe d’anàlisi del resultat de
l’aplicació del projecte de tractament integrat de llengües a
primer d’ESO, publicat per l’Associació de Directors i
Directores d’Educació Secundària de Mallorca. Per favor, això
és el que jo els deia. 

És a dir, nosaltres, el Grup Parlamentari Popular, insta el
Govern a fer totes les proves de diagnòstic, que no enquestes,
proves de diagnòstic oportunes perquè no venguin persones
com, per exemple, ADESMA, que no té cap rigor científic, que
ells mateixos ho diuen perquè és que ells mateixos ho diuen,
diu, cal destacar que aquest document que nosaltres enviem no
és susceptible, és a dir, no marca res, i després surt un titular a
la premsa, ells mateixos ho diuen, diu, hem de tenir molt present
que el professorat s’adapta al grup i fa una avaluació
contextualitzada, no es tracta de la mateixa prova per a tots els
IES. No sabem si s’ha avaluat la mateixa quantitat de matèria,
quins instruments i quins criteris de qualificació s’han fet servir.
Per això, és molt difícil extreure conclusions a partir dels
resultats. Això és el que volem evitar.
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És a dir, per a vostès aquesta proposició no de llei no té
importància i per a nosaltres té moltíssima importància, una,
perquè com més proves més es millora. Per exemple, a Madrid
varen introduir a sisè de primària l’anomenada prova de
conocimientos y destrezas indispensables. És a dir, si en
aquesta comunitat autònoma fa falta aquesta prova, idò, es posa.
Ja està. No són enquestes, són proves.

I per què tot això? Torn a repetir, entre d’altres coses perquè
no surti ADESMA, per exemple, o l’associació a, ics, per donar-
nos i espantar la població...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada, vagi acabant.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

... i donar-nos un estudi que ells mateixos reconeixen que és
molt difícil extreure conclusions a partir dels resultats,
simplement i planament. Si vostès no són capaços d’aprovar
això o de donar-nos el vot a favor simplement els diré que estan
instalAlats en el no, que no escolten, que no escolten, perquè els
ho he explicat, els ho he explicat el per què d’aquesta PNL i
vostès s’han dedicat a llegir un argumentari, un argumentari fet
amb anterioritat. I la senyora del PSM, la portaveu del PSM o
de MÉS, és igual, és igual, del PSM o de MÉS, la senyora, idò,
simplement el que ha fet ha estat copiar l’altra, no m’ha donat
cap argument, és que no m’ha donat cap argument de pes.

És a dir, jo crec que els ho explic perfectament i els explic
perfectament el per què d’aquesta proposició no de llei, ho
explic perfectament el per què d’aquesta proposició i contest
sense argumentari ja fet amb anterioritat i contest el que vostès
em diuen. 

És a dir, hem fet aquesta proposició no de llei, primer,
perquè trobam que és positiu avaluar i fer proves de diagnòstic
per millorar l’educació, que els record que aquesta és la
comunitat autònoma...

(Remor de veus)

... bé, però que n’hi hagi, no passa res, també n’hi havia
dues, també n’hi havia dues i resulta que ara en posam tres, és
a dir, és que no passa res, però mirin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, vagi acabant, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

... ja acab, és a dir, mirin si és necessari...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha esgotat el temps.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

D’acord. ..., si és necessari fer més avaluació que ADESMA
mateix resultat que fa una avaluació ell, és a dir, trobam que...
això vol dir que la conselleria ha de fer més avaluacions,
simplement i planament.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

Per què em demana la paraula, Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, perquè pens que hi ha una falta de correcció amb els
noms dels partits polítics. En el cas de la meva coalició el PSM
no és el mateix que MÉS i crec que ho ha fet amb un to burlesc
que crec que no és adequat i que crec s’hauria de rectificar.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò, passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 1722/14.

Vots a favor? 9 vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra. 

Cap abstenció.

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei.

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