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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions. No es
produeix cap substitució?

Idò, passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes RGE núm. 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 i 2008/14.

Assisteix la Sra. Joana Maria Camps i Bosch, consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyada de la Sra.
Irene Durán i Vadell, cap de gabinet. 

Per formular la Pregunta RGE núm. 2003/14, relativa a nova
FP bàsica (I), té la paraula la Sra. Esperança Marí, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Proposaria, abans d’iniciar el debat,
si les tres primeres preguntes que fan referència a FP bàsic I, II
i III si hi hauria cap inconvenient a agrupar el debat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, idò, agruparíem les tres preguntes.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

I després podríem agrupar les dues que fan referència a FP
dual i quedaria una tercera del mapa de la FP i així faríem tres
debats.

I.1) Pregunta RGE núm. 2003/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nova FP bàsica (I).

I.2) Pregunta RGE núm. 2004/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nova FP bàsica (II).

I.3) Pregunta RGE núm. 2005/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nova FP bàsica (III).

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò, agruparíem les tres primeres en aquest bloc. 

Moltes gràcies.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Perfecte, moltes gràcies. Bé, gràcies, presidenta. Senyores
i senyors diputats. Sra. Consellera, en principi permeti’m unes
consideracions generals al voltant de la formació professional
i que vagin com a marc de les sis preguntes que van al voltant
d’aquesta qüestió, per tant, aquesta consideració general té en
compte que avui en dia des de sectors molt diferents pens que
s’està treballant i es treballa des de ja fa temps per prestigiar la
formació professional. 

De fet, al llarg del temps l’FP ha estat valorada ben
positivament per aspectes molt diversos, certament en els seus
orígens la formació professional no va començar amb un
excessiu bon peu especialment per allò que fa referència a la
seva imatge pública, existia el prejudici segons el qual els bons
estudiants anaven cap a la Universitat i els dolents anaven a l’FP
o que els que tenien prou capacitat per estudiar ho havien de fer
a la Universitat i no podien anar... i el fet de no poder-hi anar
era considerat com una mena de fracàs. Però evidentment l’FP
no es pot considerar des d’aquesta perspectiva totalment
distorsionada, el temps ha demostrat fins a quin punt aquests
prejudicis estaven mancats de qualsevol fonament i avui en dia,
n’estic convençuda, pràcticament ningú no ho discutiria.

Tothom considera que l’aposta per l’FP resulta del tot
fonamental, ho és per raons econòmiques, per a les persones que
cursen els estudis d’FP, aquests estudis els serveixen per accedir
al mercat laboral en millors condicions i a les empreses els
resulta d’una gran utilitat el fet de poder comptar amb gent ben
preparada des d’un punt de vista professional. Es tracta d’un
procés on tothom surt guanyant, les persones individuals i
concretes perquè augmenten la seva formació i les empreses
perquè d’aquesta manera fan una inversió en capital humà. 

Des d’un punt de vista estrictament acadèmic la formació
professional suposa una diversificació d’estudis que
contribueixen a palAliar els índex de fracàs escolar certament
molt preocupants entre nosaltres. Els alumnes ja no tenen només
una sortida possible... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni un segon, Sra. Diputada, pregaria un poc de silencia
a la sala que hi ha molta remor i no se sent bé la Sra. Marí. 

Gràcies, perdoni, pot continuar.
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LA SRA. MARI I MAYANS:

... sí, però a aquesta gent que molesta i que parla dins aquesta
comissió d’Educació, els recordaria que l’atur de joves, i és el
que s’ha esmentat a la comissió d’abans, està al voltant d’un
53% i que, per tant, convendria no agafar-se aquestes
proposicions o aquestes preguntes i aquestes compareixences de
qualsevol manera. Per tant, m’agradaria que els diputats es
donassin tots per alAludits i miràssim de tenir aquesta
compareixença una mica en pau.

Per tant, agafant una mica el tema de la formació
professional, repetesc que té una doble incidència: la millora
dels resultats acadèmics a través de la diversificació de l’oferta
i que contribueix a palAliar l’atur juvenil, un dels problemes
fonamentals amb què es troba actualment la nostra societat. En
aquest sentit podem afirmar amb rotunditat que la lluita contra
el fracàs escolar passa ben clarament per la promoció dels
estudis de formació professional. Observem com, per exemple,
a moltes universitats ara, en aquests moments, desenvolupen
estudis diversos de formació professional de cara a ampliar la
seva oferta i com a conseqüència lògica i natural de la demanda
que hi ha a la societat d’aquest tipus d’estudis.

Des de diversos sectors d’experts en anàlisi econòmica s’ha
criticat durament que durant anys s’ha descuidat profundament
l’educació adreçada a la formació per a l’empresa, hi ha una
falta evident de tècnics mitjans que afecta considerablement el
nostre sistema productiu i l’afecta perquè els treballadors
qualificats amb una formació adequada resulten cada vegada
més necessaris perquè l’economia pugui ser mínimament
competitiva. El marc actual demana aquesta formació. Per tant,
repetesc que la formació professional és un dels pilars bàsics del
nostre sistema educatiu i una baula de connexió necessària i ben
positiva amb el món de l’empresa. Pot ser en poques altres
modalitats formatives el sistema educatiu s’entronca realment
tant amb les necessitats reals de la nostra societat. 

Aquesta introducció és per deixar clar, Sra. Consellera, que
el grup, aquest grup, té un respecte profund cap a la formació
professional i que aquest grup considera que la formació
professional és un dels puntals bàsics per a la formació de joves
i per a la sortida de la situació en la qual es troben, perquè no es
donin situacions d’ambigüitat, on s’han pogut donar altres
vegades amb el tema de l’ensenyament d’anglès, que de
vegades llavors per interessos aliens al propi sistema educatiu
crec que convé deixar clara la importància i l’aposta del Grup
Socialista, en aquest cas, per l’aposta de la formació
professional, i també vull entendre de tota la Comissió
d’Educació en aquest camp. Crec que és important deixar clares
aquestes qüestions per estalviar-nos després possibles
malentesos. 

En concret ja parlant de la formació professional bàsica, tres
qüestions bàsiques. Jo us demanava, en principi, com que les
preguntes són ja de fa temps, en què consistia aquesta FP
bàsica? Com afectava el sistema educatiu general, però aquí
òbviament a les Illes Balears? I després, també, si hi hauria
alguna relació amb el TÍL, és a dir, amb el tractament de
llengües i aquesta nova FP bàsica. Ho dic perquè sí que és cert
que hi ha altres comunitats que ofereixen una FP bàsica en
anglès, ofereixen una FP bàsica dual en anglès, etcètera, per

tant, la meva pregunta anava per aquí, si hi havia aquesta
possibilitat o si es preveia aquesta possibilitat.

Bé, us faria una sèrie de consideracions de cara al bon
funcionament del sistema educatiu i que afecta aquesta formació
professional bàsica. En primer lloc, és evident que l’FP bàsica
suposa un canvi important dins el sistema educatiu que
substitueix els actuals PQPI i teòricament hauria de suposar una
millora. Entenem que quan es fa un canvi, especialment en un
àmbit sensible com a l’educació, hauria de ser per millorar,
encara que moltes vegades les coses no funcionen d’aquesta
manera, però bé, en principi pensam si es fa l’FP bàsica que
substitueix el PQPI és perquè s’ha vist que era una forma de
millora d’aquests PQPI.

Pensam que el PQPI és un programa pensat que va adreçat
a un alumnat amb unes característiques molt determinades i
clarament més restringides que no la gamma d’alumnes als
quals se suposa s’adreça l’FP bàsica, alumnat amb risc
d’exclusió social amb dificultats per seguir els currículum
regulars, amb dificultats d’adaptació al sistema educatiu i
segons el calendari d’aplicació de la LOMQE en aquest curs
2014-2015 s’implantarà la formació professional bàsica. 

Veient aquest calendari que planteja aquest reial decret
sorgeixen tota una sèrie de dubtes que convendria aclarir, per
exemple, queda clar que una part del currículum i de
l’organització de l’FP bàsica anirà a càrrec de les comunitats
autònomes. A hores d’ara no tenim constància que vostès hagin
fet pública quina aportació faran en aquest sentit i pens que ja
hauria d’estar publicada tota la informació, hauria d’estar en
mans dels centres que ja es troben en plena fase de planificació
del pròxim curs, pareix que no tenguin urgències en totes
aquestes qüestions, però generen una pressió sobre els centres
que des del nostre punt de vista resulta totalment inacceptable.
S’està en el moment d’orientar els alumnes cap al seu camí dins
el món educatiu, s’està en el moment d’informar els pares i, per
tant, els centres troben que els falta aquesta informació.

També s’hauria de saber tan aviat com sigui possible, millor
avui que demà diuen, quins elements propis introduirà la
comunitat autònoma en el disseny de l’FP bàsica. Crec que
també aquests elements que com a administració educativa que
és i que té aquestes competències també aquests elements que
introduirà aquí a les Illes Balears haurien de ser públics i notoris
i els centres n’haurien d’estar convenientment informats.

Quant al reial decret també ha rebut crítiques de sectors molt
diversos, ha estat criticat per unes quantes comunitats
autònomes, per la majoria dels sindicats i també per molts dels
sectors educatius. Una de les crítiques que es fa i pot ser la més
generalitzada és que la implantació d’aquesta FP bàsica no
millora substancialment el model educatiu actual. 
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Per tant, quines són les preocupacions més concretes que
també planteja aquest canvi? El risc que podria implicar de
devaluació de la formació professional. Aquesta és una de les
preocupacions que s’ha plantejat, segregar l’alumnat que cursi
aquests estudis vol dir que s’ha de fer una tria molt aviat, ja a
partir de tercer d’ESO, a una edat en què pot ser els infants
encara no tenen les coses gaire clares i aquesta devaluació
perquè ajuntarà el perfil actual de l’alumne de PQPI amb el
perfil actual d’alumne de formació professional, amb els perills
que aquesta unió pot comportar si no es fa de manera molt
acurada i amb els mitjans necessaris.

S’entén, és la preocupació que surt que un alumne d’FP
bàsica passi als cicles formatius de grau mitjà, per exemple,
però sense el títol de GES, si no tens el títol de GES el fet que
no tenguis aquesta formació bàsica que et dóna el títol de
secundària és la preocupació de què et passarà? Per tant, tendràs
un alumne, és a dir, un jove amb una titulació, però amb uns
coneixements generals, amb uns coneixements, diríem, de
cultura general molt precaris. Per tant, sí que tendran un títol per
entrar en una empresa a treballar, però amb una formació
mínima, és allò que diuen que per anar al mecànic et sabrà
arreglar el cotxe, però no sabrà fer la factura. Per tant, aquesta
és una de les preocupacions que hi ha amb aquest sistema que
s’ha creat. 

La segona preocupació, que molts de joves entraran en el
mercat laboral a través de cicles formatius de grau mitjà, però
sense tenir aquesta formació general mínima, sense que tenguin
aquests que ara tenen el PQPI des del moment que amb els
mòduls voluntaris òbviament tenen el títol de secundària, vaja
de GES. 

La tercera preocupació també podria ser, i que a més s’ha
parlat moltíssim, que la implantació d’aquesta FP bàsica
realment servirà per maquillar unes xifres de fracàs escolar per
part de l’administració en general, però que no millorarà
realment, per tant, la situació d’aquests joves amb aquestes
necessitats de formació.

La quarta preocupació, hi ha mestres actualment que fan
PQPI, el reial decret estableix que aquest tipus de professorat
podrà continuar durant el curs següent, diríem, el 2014-15 i 15-
16, però llavors ja no parla més. Per tant, se sobreentén que a
partir d’aquests dos primers anys aquests professionals que ara
fan aquests cursos no podran continuar fent classe aquí, per tant,
aquesta gent dins el món del professorat no saben què passa
amb tots aquests mestres que en aquests moments fan classe.

La cinquena preocupació són les ràtios d’FP, les ràtios d’FP
bàsica que vénen marcades per llei resulten molt elevades, des
del nostre punt de vista, poden arribar als trenta alumnes o més.
Clar, per tant amb unes ràtios de trenta o més alumnes un
alumnat que ja necessita una atenció molt personalitzada i que
avui en dia tens quinze alumnes, a vegades en casos molt
extraordinaris i segons si són els mòduls voluntaris t’arriben a
vint i algun, però arribar a trenta alumnes un alumnat d’atenció
personalitzada preocupa moltíssim. Òbviament això podem
vincular-ho amb les instalAlacions dels centres de cara a poder
impartir aquesta FP bàsica. Les aules no estan preparades, les
aules d’FP per a quinze alumnes no estan preparades per ara
tenir trenta alumnes. Per tant, què passa amb totes aquestes
instalAlacions?

Els centres que d’alguna manera ara tenien un PQPI i que els
PQPI se’ls ha aprovat o supòs que està en fase d’aprovació per
fer aquesta FP bàsica, han presentat els pressuposts, però clar,
aquests pressuposts tampoc no han tengut cap contesta per part
de la conselleria. Per tant, no saben si tendran aquests espais
preparats i si tendran aquest pressupost per poder tirar-la
endavant, quin professorat farà aquesta feina, etcètera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... i més coses que després ja anirem desglossant. 

Per tant, sí que hi ha bastants interrogants oberts sobre l’FP
bàsica i que agrairíem les seves respostes, consellera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Li contesta l’Hble. Consellera, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Miri, Sra. Marí, amb tots els respectes, aquí jo estic per
contestar preguntes escrites que vostè m’havia fet i que per un
retard de deu dies, la conselleria es va retardar quatre dies a
contestar-li per escrit i el tràmit parlamentari quatre dies més,
vostè té la resposta i va voler fer comparèixer aquesta consellera
aquí. Per tant, amb tots els meus respectes cap a vostè, que són
moltíssims, com es pot imaginar açò no és un debat de PNL de
formació professional ni una compareixença, això simplement
és donar resposta a una pregunta escrita que vostè m’havia fet.

En conseqüència, perquè debatre podem debatre molt i ens
podem preparar amb una situació que encara no hi ha ni els
currículums fets de formació professional bàsica, per tant,
permeti’m, amb la mateixa deferència que vostè ha tengut cap
a jo, que jo li contesti el que vostè em va demanar en pregunta
escrita. 

Les seves preguntes eren: en què consisteix, en línies
generals, la nova formació professional bàsica? Després em
demanava quines conseqüències tendrà l’aplicació de la nova
formació professional bàsica per a l’estructura del sistema
educatiu actual, i com afectarà el tractament integral de llengües
a la formació professional bàsica. 
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Jo li contest, tal com li vaig dir, que la formació professional
és un nou títol d’educació que substitueix els programes de
qualificació professional inicial. El Ministeri d’Educació ha
dissenyat en una primera fase catorze títols amb els seus
corresponents currículums bàsics i ja s’ha presentat en el
Consell de Formació Professional una segona fase de set títols
més i a aquesta consellera li consta que encara n’hi ha set més
en procés. 

Aquesta formació professional bàsica formarà part de la
formació professional del nostre sistema educatiu de caràcter
obligatori i gratuït. Aquesta formació tendrà una durada de dos
anys, però fins i tot es podrà romandre matriculat fins a quatre
anys. Està dirigida als alumnes que hagin cursat el primer cicle
de l’ESO i que no estiguin en condicions de promocionar a
quart curs o excepcionalment a tercer curs, i sempre s’hi
accedirà amb una proposta de l’equip docent i del consell
orientador. Per accedir-hi han de tenir quinze anys i no superar
els disset anys d’edat. La titulació que s’obtengui d’aquesta
formació professional bàsica permetrà accedir als cicles de
formació de grau mitjà, igual que després també permetrà
presentar-se a les avaluacions de final de l’ESO, i en cas de
superar-les obtenir el títol corresponent.

Com vostè sap, crec que sí ho sap, als majors de 22 anys que
tenguin acreditades les unitats de competència corresponents
se’ls podrà convalidar directament el títol de formació
professional bàsica.

Als alumnes que no superin la totalitat dels ensenyaments o
les unitats de competència se’ls podrà dotar d’una acreditació
parcial acumulable en base al sistema general de certificacions
de formació professional. I les administracions educatives
podran, a les comunitats autònomes, oferir formació
professional bàsica per a majors de 17 anys. Igualment, les
administracions educatives podran establir ofertes formatives de
formació professional bàsica per a l’alumnat amb necessitats
educatives especials. 

Vull dir-li també que aquests dos cursos de formació
professional inclouen, a més dels mòduls associats a unitats de
competència del Catàleg nacional de qualificacions
professionals, mòduls relacionats amb els blocs curriculars, els
blocs comuns de ciències aplicades i comunicació i ciències
socials que permetran, precisament, als alumnes assolir i
desenvolupar competències al llarg de l’aprenentatge i podran
prosseguir, precisament perquè podran desenvolupar aquestes
competències, podran seguir amb els seus estudis
postobligatoris. 

Quant al Tractament integrat de llengües, tal com també li
indicava el tractament integrat ho preveu i seguiran els
processos d’implantació, com a l’ESO, a batxiller i també a la
formació professional que s’estableix a les normatives pròpies
de la comunitat autònoma de forma gradual i així és com ve
recollit. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra. Marí té
vostè la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Consellera, aquesta diputada s’atén
al Reglament que marca el Parlament i és cert que tenia interès
en les preguntes de formació professional, però senzillament el
meu interès ve donat per l’interès que hi ha dins la comunitat
educativa.

Enguany no és un any normal, encara que a vegades es
vulgui fer pensar que sí, i per tant si a un canvi que hi ha hagut
dins la comunitat educativa, que ha implicat tota la
implementació de l’anglès o del decret de tractament, amb tot
el que hi ha implicat, i no vull entrar en aquest tema però sí que
ha implicat un daltabaix dins l’ensenyament, i que ara els cau
una segona reforma educativa dins i que no hi hagi una
explicació, que estiguem a final de curs que ho hagin
d’implementar, que n’hagin d’informar, que hagin d’orientar els
alumnes, i que el retret que es faci a aquesta diputada que té
aquesta preocupació sigui que la pregunta estava contestada, jo
crec que quan li vaig fer la pregunta... Jo ja sé llegir un decret,
ja sé llegir un BOE, però aquests BOE posen que precisament
les comunitats autònomes, les administracions autonòmiques
tenen una part de responsabilitat, i és aquesta part de
responsabilitat que no sabem com concretarà tota aquesta
reforma, i és una reforma que ara s’hauria d’estar..., els centres
haurien d’estar organitzant-se. 

Per tant no és cap informació extraterrestre. Jo senzillament
he aprofitat -i li ho torn a dir- que hi ha un grau de confusió
important dins l’ensenyament, i pens que d’aquesta foscor que
hi ha s’hauria d’aprofitar qualsevol oportunitat per facilitar i
donar la informació. Però, bé, no es vol fer així, es vol continuar
maçolant el sistema educatiu de les Illes Balears. Cadascú amb
la seva responsabilitat. 

Jo aprofitaré els minuts que em queden per recordar-li com
a mínim, si encara la comunitat autònoma no sap què ha de fer
en tota una sèrie d’aspectes, per tant els hi tornaré a remarcar el
punt de vista d’aquest grup perquè pensam que són molt
importants, i li remarcaré el de les ràtios, perquè, clar, per
exemple, si s’observa què estan fent les altres comunitats, per
exemple València ja ha tret les seves normatives i practicarà
unes ràtios de 15 alumnes; potser en alguna FP molt
determinada hi haurà unes ràtios de 20, però se n’ha adonat del
problema i de la gravetat que té, i per això ha tret aquestes
mesures.  Per tant era saber si a les Illes Balears també es feien
aquest plantejament. És molt diferent tenir un grup de 15 que
tenir-ne un de 30; implica tenir un grup o tenir-ne dos. Això
multiplicat per tots els centres vol dir tenir determinats grups
d’ensenyament a les Illes Balears o tenir-ne uns altres. Això
afecta a les plantilles. Per tant afecta a tota la comunitat
educativa.

Un altre punt que també pens que és important és tot el tema
de les partides pressupostàries. Crec que és criticable que a
hores d’ara no s’hagi informat de les xifres de tot plegat. Els
centres han fet..., jo aquí vaig imprimir el full aquest que hi ha
a la pàgina de la conselleria, que els centres tenien fins a 31 de
març de 2014 per presentar els pressupostos de l’FP bàsica, i els
han fet, però no tenen resposta, no saben res. Ho deia per això
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perquè, clar, si tenien els centres un termini fins al 31 de març
i ara ja anam a primers de..., no ho sé, pens que alguna cosa
se’ls hauria d’haver dit, no saben què fer. Per tant quins recursos
tendran per a les aules, per als tallers?; amb quins terminis es
pensa fer tot això? Quan es podran orientar aquestes famílies i
aquests alumnes? És complicat, a vegades, orientar un alumne
cap a una FP als 14 anys, als 15 anys; no és tan fàcil. Per tant no
sé quan faran tota aquesta feina els centres.

Després també hi ha altres conseqüències. Tot aquest
alumnat que per la nova estructura no podrà fer les proves per
obtenir el GES, això que el ministre Wert va dir “idò que se’n
vagin a les escoles d’adults”, sí, possiblement hauran d’anar a
les escoles d’adults; tot aquest alumnat de 17 anys, o ics, que
voldran tenir el GES que aquesta nova formació no els dóna i
que es desvien cap a les escoles d’adults, també si la conselleria
ha pensat en aquestes escoles d’adultes i si preveu donar-los
algun tipus d’instrucció, o senzillament com ho faran?

Finalment voldria focalitzar l’atenció en el fet de les
declaracions de la secretària d’Estat Montserrat Gomendio, que
quan va presentar els nous estudis, fent una referència a la mala
imatge d’Espanya a Europa a causa dels índex d’abandonament
i de fracàs escolar, dic que el fet que la Sra. Gomendio
s’entretengués justament en aquesta qüestió ens du a sospitar
que, com s’ha criticat des de diversos àmbits, la implantació de
la nova FP bàsica sigui més un acte de maquillatge que no cap
innovació real que es faci en el sistema educatiu. Per tant
lamentablement, quan aquest tipus d’actes de maquillatge es fan
en un àmbit com l’educació, el que passa és que afecta persones,
gent en concret que sofreix aquests canvis i no crec que a
vegades es pensi en ells.

Per tant no vull acabar sense fer una darrera consideració,
encara que sembli molt repetitiva, i li torn a dir -ja li ho vaig dir
altres vegades- que crec que allò més a criticar és la manca
d’organització, de planificació, que pareix que s’ha convertir en
el lema de la conselleria aquests darrers anys, i em sap greu dir-
ho, però al món educatiu, a vegades per compensar la manca de
pressupost, com a mínim allò que es té que funcioni bé i que
estigui ben organitzat. Per tant com a mínim, quant a...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada, que ja ha passat el temps.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

...l’FP bàsica, i en aquestes altures de curs -ja acab-, crec
que els docents i tothom es mereixerien tenir més informació al
voltant d’aquesta qüestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica vol fer ús de la
paraula, Sra. Consellera? Té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Marí,
que vostè no estigui satisfeta amb la contestació que li donam,
açò no és sinònim que s’estigui maçolant el sistema educatiu.
Vostès sempre identifiquen que vostès no estiguin satisfets amb
tot el sistema educatiu. El sistema educatiu no és de vostès.

Què sap, vostè? O és que no ho sap, que ens estam reunint
amb tots els directors de centres?, ahir a Eivissa, sense anar més
enfora, amb uns quants de centres, d’instituts, i vam parlar de la
formació professional. No em digui coses que no sap; no
s’inventi coses, per favor, i siguem seriosos. Siguem seriosos
pel següent: perquè vostè sap que a nivell nacional..., perquè
vostè pertany a un partit nacional que té membres de comunitats
autònomes, m’està parlant de València, i sap perfectament que
el ministeri, dins aquest mes de maig, ens dirà les partides que
toquen a cada comunitat autònoma. Vostè ho ha de saber,
perquè té comunitats autònomes que són afins al seu partit. O
sigui que no som aquí per fer retòrica, i que ens preocupa molt
la formació professional. Ens preocupa a tots. Som aquí per ser
pràctics i ser realistes. 

En conseqüència vostè sap, o ho tocaria saber si es preocupa
tant, com està el tema del ministeri, que totes les comunitats
autònomes estan fins i tot tan o més enrere que nosaltres. 

Però li diré més. Aquesta consellera i el seu equip s’estan
reunint amb tots els directors, personalment, no en delegació. Ja
em dirà vostè quants dels seus consellers d’educació es
reuneixen personalment amb tots els directors i colAlegis
d’aquestes illes, i parlam de la formació professional, entre altre
coses. I parlam de tot; per tant no em digui que no estan
informats, perquè a més de fer-ho personalment feim tota la via
que podem fer, fins i tot molta més que a altres comunitats
autònomes.

Per tant no identifiqui el seu interès personal amb l’interès
de la comunitat educativa perquè no són idèntics ni sinònims.

I permeti’m dir-li que ja li he contestat les preguntes. Jo li
vull contestar amb molt de gust tot, però ja li dic que la mateixa
deferència que vostè demostra cap a aquesta consellera i cap a
l’equip de govern la hi puc demostrar jo a vostè. Vostè em va
fer unes preguntes escrites i no m’ha donat ni el marge d’error
de 10 dies que ens hem retardat a contestar-les-hi. Ara, açò sí,
em demana un gran explicació que vostè hauria de saber
exactament com està en tràmit de l’administració central i amb
tots els tràmits. O sigui que jo per venir aquí a fer un discurs,
permeti’m que li ho digui, sense que tinguem realitats encara de
finançament i a parlar de coses de grans xerrades, no és el
moment, no és el moment perquè és una pregunta escrita, no és
compareixença ni cap PNL.

Per tant la don per contestada. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 2006/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a implantació de l'FP dual (I).

I.5) Pregunta RGE núm. 2007/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a implantació de l'FP dual (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 2006/14, relativa a
implantació de l’FP dual 1, i per formular la pregunta RGE
núm. 2007/14, relativa a implantació de l’FP dual 2, té la
paraula la Sra. Esperança Marí, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Agruparíem les dues preguntes d’FP
dual que es van registrar dia 27 del 2 del 2014; el 27 del 2 del
2014 és el mes de febrer, 27 de febrer, i avui som a 9 de maig.
Ho dic jo perquè els terminis són els terminis, i no són 10 dies
ni són 4 dies, del febrer al maig en van un parell més.

Dues qüestions més. Aquesta diputada no té cap afiliació a
cap partit en concret; li dic perquè som independent, a tal
d’anècdota, encara que crec que aquest tipus de qüestions no
és..., això sí que no és objecte d’aquesta compareixença.

I respecte al fet que vostè s’ha referit a les reunions amb els
directors d’Eivissa, és cert que ahir es va reunir amb directors
de primària i de secundària d’Eivissa, i només li faré
l’observació, però, clar, s’ha reunit en una sèrie de reunions de
primària i amb una sèrie de directors de secundària, i els
directors no saben per què s’han reunit amb aquests i no amb els
altres, per què la consellera d’Educació de les Illes Balears no
s’ha reunit amb el colAlectiu de directors d’Eivissa, que hi ha
directors que no la coneixen ni l’han vista mai. Per tant ha
creat..., ha creat amb això que es diu transparència, anar a
Eivissa a reunir-se amb tres directors de primària i amb quatre
o cinc de secundària, sense que ningú no sàpiga quins criteris...
Jo li dic realment, jo li dic realment això que m’han dit avui
matí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, jo li pregaria que anés a la qüestió d’FP dual, si
no li sap greu. Gràcies.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Té raó, té raó, Sra. Presidenta, però jo senzillament replicava
a la consellera les seves observacions, presidenta, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Bé, parlam, per tant, de l’FP dual a les Illes Balears, en
parlam i hem fet un seguiment. Vull recordar que el conseller
Bosch i el president Bauzá varen fer una gran propaganda
d’aquesta formació professional, fins i tot podria dir que se’n va
fer una gran ostentació en un moment determinat, i des del
nostre punt de vista allò que pretén l’FP, potser m’equivoc, però
allò que pens que intenta l’FP dual és connectar el món
empresarial amb el món educatiu per tal de facilitar l’accés al
mercat laboral, i així, per tant, reduir el fracàs escolar i
augmentar l’ocupació del sector dels joves. Per tant en principi
és una opció que se celebra i que és molt positiva que s’hagi
establert.

Clar, ens repetiríem si diguéssim que és el model alemanys
que s’implementa, i que aquí ja fa molts d’anys que s’està fent,
sobretot -n’hem parlat altres vegades- al País Basc amb un gran
èxit, i també a Catalunya, Andalusia, València, Múrcia, etc. Per
tant a vegades, però, quan pens en les Illes Balears, pens si no
n’hem fet a vegades allò que se’n diu una mala còpia de l’FP
dual que s’estava implementant a Alemanya, i li faig la reflexió
amb tota la bona fe d’aquest món. 

Per què ho dic? Perquè per les característiques específiques
del teixit empresarial de les Illes Balears pens que perquè una
FP dual es pugui dur a terme com toca resulta del tot necessària
una implicació molt important del teixit empresarial, i en el
nostre cas les característiques específiques del món empresarial
de les Illes Balears, la seva manera de ser, la seva idiosincràsia,
crec que a vegades expliquen la difícil implementació d’aquesta
modalitat entre nosaltres. Crec que la cultura empresarial de les
Illes Balears no té gaire a veure amb el (...) empresarial de
l’empresariat alemanys. Entre nosaltres tradicionalment no hi ha
hagut colAlaboració entre el món de l’empresa i el món de
l’educació; en canvi a Alemanya està molt assumida la relació
estreta entre món empresarial i món educatiu. Per tant l’empresa
alemanya està acostumada a causa de la seva tradició de
colAlaboració a invertir en formació; entre nosaltres, en canvi,
les empreses no crec que estiguin gaire acostumades a invertir
en formació, i a més ara, en època de crisi, encara és més difícil.

Aquest dia mirava les empreses alemanyes, sobretot aquelles
que havien ofert beques als estudiants d’aquí per anar a estudiar
a Alemanya, i clar, un veia que una de les empreses amb beques
per als joves d’aquí per anar cap allà era la BASF. És a dir, que
aquestes empreses de mils i mils i mils de treballadors, de mils
de ciutadans, un dels pols de l’empresa química, no d’Europa,
del món, clar que té una FP dual que funciona, és que és una
meravella aquesta FP, però és una empresa d’unes dimensions
de caràcter mundial, que clar que té la seva pròpia formació i
pot fer tot allò que (...). Per exemple un altre cas que també vaig
trobar molt interessant és el conveni que ara ha firmat al País
Basc la Conselleria d’Educació amb la Mercedes, que
necessitava ics mecànics per als seus cotxes, i que fins i tot s’ha
adaptat a programes de 3.000 hores de formació el cicle
formatiu per donar sortida a aquesta FP dual. Chapeau, chapeau
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per al País Basc, que té una conselleria que hi ha aquesta
necessitat de formació en aquestes empreses, hi posa tots els
recursos, s’aboca perquè els seus joves puguin accedir-hi i
tenguin aquesta possibilitat de formar-se. Per tant són maneres.

I en canvi llavors ho comparava una mica amb les
declaracions del cap d’UGT, i també d’un economista que no és
mica sospitós de ser allò que es diu d’esquerres, l’economista
Sala Martín, que deia que aquí, a l’empresariat, què li passa?;
que per què has de pagar tu la formació?, si el pots acomiadar,
se’n va al SOIB, al SOIB es forma o es paga ell la seva
formació, i com que no hi ha feina quan l’empresa el torna a
necessitar vas al SOIB, el tornes a recuperar i te l’endus format;
així de simple, és una mica simple el plantejament, però per dir-
ho resumit. Per tant la cultura de l’empresa aquí de formació és
difícil, és complicada.

Dit tot això perquè no és fàcil d’implantar, jo mateixa ho
veig i li don en part una justificació de la dificultat que té fer
aquest sistema d’FP dual a les Illes Balears, però, bé, per això
li demanava quina valoració en fa, sobretot perquè, clar..., i
també com és que a Eivissa i a Formentera no s’ha fet res. Vull
dir que a Mallorca comença d’alguna manera a haver-hi una
base; a Menorca comença, sembla ser que hi ha uns inicis, però
en canvi a Eivissa i a Formentera no s’ha aconseguit ni obrir
aquesta bretxa. 

Per tant aquí sí que la remet a la pregunta perquè em contesti
quina valoració fa, per tant, vostè d’aquesta FP bàsica. Jo li he
posat ja per endavant una mica els problemes i les dificultats
que jo hi veig, però m’agradaria saber la seva opinió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Li contesta l’Hble. Consellera, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Tal i com
vostè va demanar a les dues preguntes, “quina valoració fa la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de la implantació
de la formació professional bàsica dual a les Illes Balears?”, li
reiter, i li ho vam dir, que feim una valoració positiva, i també
li dic que s’està fent feina en açò. 

Tal com li vam comentar, a Mallorca hi ha sis grups de
primer que cursen ensenyaments corresponents als cicles
formatius de grau mitjà, i dos grups que cursen els
ensenyaments corresponents a grau superior. A Mallorca hi
colAlaboren més de 100 empreses, i s’està fent feina a poc a poc
en aquest tema i amb molta ilAlusió, perquè com diu vostè no hi
ha un costum arrelat com hi pot haver a altres països.

I quant al perquè no s’ha implantat de la mateixa forma a
Eivissa i a Formentera, tal i com també li vaig dir la conselleria
està fent feina en açò, però no estam..., com vostè mateixa ha dit
i li vaig comentar també a la contestació, el contracte va lligat
evidentment a la formació i a l’aprenentatge, el contracte de
formació professional dual, i no és tan fàcil trobar empreses, a

pesar que s’estan cercant i s’està fent feina no és tan fàcil
d’aconseguir, vull dir que és un tema de teixit empresarial, que
hi falten arrels, en aquestes illes, i que la conselleria hi està fent
feina ben de ver.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té vostè la
paraula, Sra. Marí, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Crec que hauria de..., no ho sé, crec que
està desaprofitant una oportunitat perquè parlem en aquesta
comissió, al voltant d’aquestes preguntes, de la formació
professional, però bé...

Torn a insistir en el fet que vostè hauria de prendre tota una
sèrie de responsabilitats, també dins l’FP dual, com a consellera
d’Educació, i pens que en aquests moments no s’han pres, i per
això li havia fet tota aquesta argumentació de la dificultat que
té el teixit empresarial aquí a les Illes Balears. Però, bé, li torn
a dir que pens que el fet de deixar l’FP dual a través de la
signatura d’un conveni en mans de la Cambra de Comerç, i a
partir d’aquí deixar que la Cambra de Comerç fes aquesta feina,
és la informació que jo tenc, i veig que és difícil tenir-ne més.

Per tant pens que no es poden fer així les coses, hi ha
d’haver una relació dinàmica entre els centres educatius, les
empreses i les cambres de comerç, però han de ser els tres
puntals, no deixar senzillament tota la iniciativa a les cambres
de comerç, i crec que en aquesta cas a les Illes Balears, amb la
dificultat del teixit empresarial i que tot gira al voltant del
turisme amb tot el que implica de facilitat de trobar feina i les
taxes d’atur que hi ha en aquesta àrea, pens que més que mai la
conselleria hauria de ser l’element que hagués catalitzat aquests
tres elements i que hagués estat l’element que hagués dinamitzat
tots els projectes d’FP dual, no només les cambres de comerç,
perquè, és clar, la informació que tenc i que m’arriba és a través
de la Cambra de Comerç d’Eivissa i que, és clar, firmen el
conveni amb la conselleria i..., vull dir, qui fa la feina d’anar a
animar aquestes empreses, a aconseguir aquestes empreses, a
fer-los veure la necessitat, la importància, amb quins recursos,
etc.? És la conselleria la que hauria de fer aquest paper de
dinamitzador, de catalitzador.

Al país valencià, si miram una altra vegada què fan, ara
també havien fet una inversió de 17 milions per a una sèrie de
projectes d’FP dual, per tant, tothom s’hi implica, des de tots els
punts de vista i fan la feina ja. I aquí no hi ha ni feina feta ni la
sabem i, a més, se’ns recrimina que facem les preguntes. Per
tant, és comparar una mica la situació.
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Un altre exemple, Formentera. A Formentera no hi ha..., per
dir quasi no tenen ni formació ni presencial ni reglada ni res,
però hi ha el sector empresarial que té un gran interès que es
mantingui el cicle de grau mitjà de cuina, ho sabeu, per tant,
s’ha intentat a través d’aquest interès que té tot el sector
empresarial de Formentera d’aquesta àrea, possiblement
s’acceptaria fer un projecte d’FP dual, possiblement hauria estat
una sortida per a aquesta demanda, no ho sé, ho deman, vull dir,
ho plantejo. No he parlat tampoc amb l’empresariat, sé el que
em diu el Consell de Formentera, sé el que em diu el delegat del
Govern i sé el que em diu el Consell Escolar de Formentera,
però no he parlat directament d’aquest tema ni amb la PIME ni
amb la Cambra de Comerç de Formentera, però és clar hauria
estat una manera d’incentivar aquesta FP en aquests moments
a Formentera, seria la possibilitat de fer. 

Per tant, pens que en el seu moment es va parlar massa que
l’FP dual seria la solució de tots els mals que hi havia en
aquests moments a les Illes Balears, crec que es va
sobredimensionar, que s’hauria de parlar amb una mica més de
modèstia d’aquesta FP, posar-la com a una baula més dins tota
la formació professional, però com a una baula més, que no és
cap autopista de l’educació tampoc l’FP dual, que és una baula
més de tot el compendi d’oferta formativa i que pens que dins
el món educatiu no hi ha cap panacea que resolgui cap... la
situació de cop i volta i que per tant, una mica més de modèstia
i treball entre tots per tirar endavant aquestes xifres de més d’un
50% d’atur dels joves d’aquestes illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica, vol fer ús de la
paraula Sra. Consellera? Té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Modèstia, tota, a vegades qui ralla de modèstia, el qui comença
a rallar-ne a vegades és qui més manco en té, per tant,
permeti’m contestar amb els mateixos termes en què vostè
també contesta.

Miri, no em digui que aquesta comunitat autònoma no ha
assumit les responsabilitats en formació professional, vostè
pensa que no, nosaltres pensam que sí. La resta, si les autopistes
de l’educació, si la formació professional, tot açò de les
autopistes d’educació, açò no crec que ho hagi dit absolutament
ningú. Què és una baula més? Sense cap dubte, és un instrument
més.

També li dic que vostè ha de tenir present el teixit
empresarial que tenen aquestes illes, que és de petita i mitjana
empresa, perquè de vegades ens oblidam..., rallam de les
empreses els que mai no hem estat empresaris i els que no
sabem les dificultats per les quals passa l’empresa. I dins
aquesta humilitat i aquesta bona feina que fan molts de
professors nostres, dir-los també que calcigant els centres
escolars, hauria de saber que moltes vegades els mateixos
equips directius fan una magnífica labor perquè els equips
directius, que vostè no ha dit, no són tan sols les cambres de

govern, de comerç, perdó, sinó que els equips directius se’n van
a cercar als petits pobles i rallen amb petites empreses.

No oblidin que els directors dels centres, els equips directius
són representants d’aquesta conselleria, açò formalment i en tots
els aspectes, perquè la conselleria, la consellera, els directors
generals no poden arribar a cada classe, a cada escola, per açò
tenen els directors. I fan una magnífica labor, i açò ho haurien
de saber vostès, perquè a mi m’ho han comentat personalment,
cercant empreses, aquelles petites empreses que poden crear
ocupació i poden crear aquests petits contractes. Aquí no tenim
multinacionals de Mercedes que fan cotxes ni grans cadenes
d’automoció, tenim altre tipus d’empreses i ens hem d’adaptar.

Per açò li dic que cada comunitat autònoma té el seu perfil,
nosaltres feim feina, feim feina amb ilAlusió. Ens consta que
molts d’equips directius i centres també fan feina amb molta
ilAlusió i a petits pobles, van a petites empreses precisament per
aconseguir aquest tipus de formació i la conselleria no pot fer
més que animar a aquest tipus de contracte i a aquests
professionals.

I crec per a la resta ja li he contestat les preguntes. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.6) Pregunta RGE núm. 2008/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mapa de l'oferta d'FP (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 2008/14, relativa a
mapa de l’oferta d’FP, té la paraula la Sra. Esperança Marí, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, em remetré en aquesta darrera una altra vegada a la
planificació i organització, la pregunta és sobre el mapa, en quin
estat es troba la realització del mapa que ha de planificar l’oferta
educativa de la formació professional de les Illes Balears.

Pens que és difícil i és molt complicat treballar sense
planificació en un àmbit com aquest i des del meu punt de vista
resulta bastant greu, però bé, una de les mostres més evidents de
la manca de planificació és que a hores d’ara no es compte amb
una eina absolutament imprescindible i necessària com seria
aquest mapa de l’oferta educativa de la formació professional a
les Illes Balears, tot atenent als canvis que hi ha previstos.
Entenem que aquest mapa seria el que hauria de recollir tota
l’oferta de l’FP presencial, l’FP dual, la bàsica, la distància o on
line, etc. 
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Per tant, en quins estat es troba aquest mapa a l’hora de
planificar l’oferta educativa de l’FP a les Illes Balears?

I esperam que no passi com amb el mapa d’infraestructures
educatives que ens va dir que tendríem i que encara tampoc no
sabem... i que ens acostam al final d’aquesta legislatura i no hi
ha tampoc ni notícies dels mapes d’infraestructures ni d’altres
planificacions. Per tant, no sé si com a mínim tendrem aquesta
sort amb el mapa de formació professional. 

Crec que..., per què fa falta aquest mapa? Perquè els canvis
que ha produït l’FP dual, incertesa, preocupació, FP bàsica, tota
la incertesa i preocupació de les quals ja n’hem parlat, tot
l’augment de ràtios, per tant, una preocupació que ha estat
expressada des del món educatiu. Supòs que ahir els directors
li degueren comentar o li deuen comentar aquestes mateixes
preocupacions.

També hi afegiríem la possible eliminació de grups per poca
matrícula i hauríem d’aconseguir saber quins criteris es faran a
l’hora de reduir grups. 

També tota l’afectació de la plantilla, ja n’hem parlat, per
tant, crec que és molt important el mapa per a tots aquests punts
i tots aquests aspectes que preocupen en aquests moments. 

Crec que dins aquest mapa d’infraestructures també és molt
important i torn a fer un incís a l’illa de Formentera, perquè en
aquests moments, és clar, tens que a Formentera entra que
només tenen un grau mitjà i que no té els recursos necessaris
perquè es pugui impartir amb una normalitat. També tenim que
en aquests moments són 13 els alumnes que es desplacen per
anar a estudiar a Eivissa, amb tot el cost que té per a aquests
alumnes. A veure, és clar, si ja tenguéssim el mapa també
podríem veure si es farà aquest esforç definitiu o bé a través de
l’FP a distància o amb quins mecanismes per donar sortida a
aquests problemes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Li contesta l’Hble. Consellera per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Una vegada
més li dic -li dic-, feim feina en aquest mapa, m’agradaria
veure-la a vostè que fes més via de la que feim nosaltres. Per
què li dic açò? Perquè vostè, que sap lleis i decrets, sap
perfectament com està el tema dels currículums de formació
professional bàsica, sap perfectament que han sortit els 14 títols
més els 7, i que se n’estan elaborant 7. Nosaltres no podem
passar davant un títol que no existeix. Siguem realistes.

Vostè hauria de saber i sap perfectament si va rallar amb
directors d’Eivissa que es va rallar en concret de la formació
professional bàsica, fins al punt que es va rallar de restauració
amb certs instituts i de cuina, del que hi mancava i del que hi
deixava de mancar i açò ho ha de saber. I vostè en lloc de dir-
me “sí, va rallar, consellera, d’açò amb aquest institut o amb
aquest altre”, em diu “sí, però no sap en quins criteris els va
cridar”. No rallam dels criteris amb els quals crid els directors,
que els cridaré tots, del primer al darrer, he de començar per
alguns, no en puc fer 69 de cop, he de començar un rere l’altre.
L’important supòs que no és el criteri de crida, l’important és
que tots puguin asseure’s amb jo. Però el més important que
crec que vostè hauria de dir, si és que ho sap, és que ahir tots els
directors varen dir els cicles que volien de formació professional
i els que feien.

No ho digui, perquè açò ho sap, si ho ha demanat.
Formentera, també s’estudia, i és clar que sí, faltaria més que
Formentera..., no ens preocupéssim per Formentera i per a totes
les Balears. De fet, li ho diré, el tenim molt avançat aquest
mapa, moltíssim, el que passa és que volem rallar amb cadascun
dels equips directius perquè ens digui si pot... si vol seguir tot
l’itinerari d’aquella formació professional, a veure quines línies
més els interessaria posar, açò és el que es fa un per un i açò és
una feina que és laboriosa, però que val la pena, val molt la
pena, perquè entram a la realitat de cada poble, de cada centre,
a les realitats d’ocupació.

Li diré més, amb una novetat que no s’havia fet mai en
aquestes illes, que és la conjunció de formació professional
reglada i SOIB, amb certificats de professionalitat, mai no
s’havia fet. Perquè el SOIB entrarà a tots els centres educatius,
a tots als que pugui entrar i açò és un avanç molt..., miri si ho
tenim avançat que feim feina fins a aquest punt. Ara és clar,
aquí no li puc dir, “aquest avui, avui aquest institut tindrà
aquesta formació professional” perquè s’està tancant en aquests
moments i quan estigui tancat sortirà i s’haurà de tancar
prestíssim, per açò feim feina contra rellotge, perquè ho hem de
tancar prestíssim, perquè les matrícules són per a l’any que ve.

No li puc dir altra cosa que aquesta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té vostè la
paraula, Sra. Marí, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Consellera, un criteri és aquest,
senzillament dir que un es reunirà amb tots, però que comença
per uns, però que hi aniran tots, però és que això tampoc no s’ha
dit, per tant, és un suggeriment. Potser la pròxima vegada si va
a Eivissa i es reuneix amb els centres basta dir això, que es
reunirà amb tots.
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No, no s’ha dit, jo només... és igual, no és el tema d’aquesta
pregunta.

Som quasi al mes de juny, no som a principi de curs, som a
finals i és quan tot això s’ha de fer, per això li faig aquestes
preguntes. El mapa de cara a l’any que ve amb tots els canvis
s’hauria d’estar fent ara, no li faig les preguntes en el mes
d’octubre o novembre, ni em toca a mi fer el mapa, vull dir,
això és gestió del Govern. Jo senzillament li puc recordar que
som a finals de curs i que això no hi és, i que, per tant, la meva
obligació és recordar-li i dir-li que en aquests moments és greu
que encara no estiguem treballant en aquests temes o si no, si
com a mínim hi haurà un ajornament o bé si els PQPI seguiran
treballant endavant... vull dir, no ho sé, vull dir el que no pot ser
és que hi hagi, no se sàpiga res en aquestes alçades de curs.

I vostè, sí que és cert, es va reunir amb tota una sèrie
d’instituts, però n’hi ha d’altres que no i els altres també fan
formació professional, per tant, amb els altres què passa? Que
no han de saber res, o han de telefonar perquè els ho contin? No
ho sé, vull dir, és la improvisació o des del meu punt de vista la
falta de planificació.

I al marge d’això, vull remarcar-li una sèrie de..., ja que
treballen en el mapa, si té en compte el retard que duim en el
cicle de formació professional nàuticopesquer del Xarc i no em
digui que l’institut ha començat, però el cicle formatiu no va en
aquesta primera fase de l’obra que ha començat, sinó que va a
la segona fase. Per tant, anam tot bé ens plantaríem en cinc, sis
anys perquè hi hagués aquest cicle.

Senzillament li demanaria que contemplàs mentrestant la
possibilitat que si Can Marines, que també és una altra de les
preguntes que li faig, què passa amb el centre de Can Marines,
si també en formarà part i entrarà dins aquesta planificació; si
els cicles formatius del Xarc van cap a Can Marines i el Xarc
queda buit per què no es poden fer servir aquestes instalAlacions
per començar a fer el cicle nàuticopesquer.

Per tant, d’espais, n’hi ha i no s’hi ha de fer res perquè hi
són, perquè al cap i a la fi les pràctiques es faran als clubs
nàutics. Per tant, com quedaria aquest punt d’aquí dins tota
aquesta planificació. Són temes dels quals hem parlat moltes
vegades, però pens que són importants.

Per part meva, crec que res més, vull lamentar que una
vegada més no hagi aportat massa llum a aquestes alçades de
curs dins una àrea tan fonamental com és l’FP bàsica o l’FP en
general. I vull recordar que vostès feien la gran aposta educativa
de les Illes Balears al voltant de l’FP, (...) aposta si en aquests
moments de curs encara no sabem res de com s’ha de planificar,
de quina oferta hi ha, com informar les famílies i com informar
les criatures. Pens que senzillament tocaria..., no ho sé, li ho he
dit, ser una mica més..., des de la part de la conselleria
reconèixer les dificultats i dir que es fa allò que es pot i res més,
però no -diríem- atacar el missatger que en aquest cas és aquesta
diputada que té una preocupació pel sistema educatiu de les Illes
Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica li
contesta la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Qui lamenta
que vulgui posar foscor, som jo; vostè lamenta no tenir resposta,
jo li dic que vostè vol posar foscor.

Miri, no em vengui a dir amb qui m’he de reunir..., jo li dic
que jo personalment m’estic reunint, però la feina no l’he de fer
jo personalment, tots els tècnics de la conselleria de formació
professional, com altres anys quan governaven vostès telefonen,
rallen amb tots els directors, per favor! Que vostè no ho sàpiga,
no ho identifiqui amb què tots els centres d’educació secundària
no sàpiguen el que hem de fer, tornam identificar el meu
coneixement professional, professional o personal, amb tot el
coneixement de la comunitat educativa i açò és un error, Sra.
Marí, açò no és així.

O sigui, vostè és una adalil, és una capdavantera, tot el que
no sap vostè els altres no ho saben, açò no és així; el
departament de formació professional fa feina fa mesos en
aquest tema, ho té quantificat tot, que vostè no ho sàpiga no vol
dir que els altres no ho sàpiguen, per favor! No s’inventi
aquestes coses, no em digui que no feim un mapa quan feim
feina de ben de veres.

El que passa és que no vulgui aprofitar, vostè políticament
ara, per posar foscor, es fa feina amb molta ambició, amb molta
ilAlusió en projectes molt nous, com és que el SOIB entre dins
els centres, i vostè només posa foscor. M’agradaria veure quin
govern ara, a final d’abril, tenia tota la formació professional
creada de l’any següent i més amb un canvi d’educació com és
la LOMCE, que ho canvia tot, és que no n’hi ha cap, ni
socialista, ni a Andalusia ni cap, encara no saben ni per on han
de començar. I em ve a demanar explicacions a mi aquí, a
Balears, que vaig avançadíssima en aquest tema? Per favor, per
favor! Siguem seriosos.

No em ralli de centres concrets perquè ho estam avaluant tot,
facem una avaluació total i quan la tenguem feta, després em
dirà aquest centre volia açò, aquest altre vol açò, però no em
ralli de forma global i sense concretar, perquè no m’entra als
temes, no m’entra a la valoració que fa aquesta conselleria i la
desvalora sense ni tan sols conèixer-la. Ja li dic, tengui
paciència, valori la feina que fan els nostres tècnics, els nostres
directors quan ens vénen a dir coses.

Jo li dic, a Eivissa vàrem rallar de restauració, vàrem rallar
de formacions professionals, d’obres que els feien falta i ho fem
i a una velocitat com no s’havia fet mai, per favor! Només dir-li
que tengui un poc..., posem llum, no posem foscor a tot el que
feim.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si, Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Demanaria torn de paraula per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, el torn de debat ja s’ha acabat, han passat tots els
torns de rèplica i contrarèplica...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, però ha estat molt...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però Sra. Marí, el Reglament és molt clar, vostè ha tingut
un temps per exposar..., la consellera ha contestat i tanca la
consellera, és així com ho marca el Reglament.

Per tant, acabat el debat del primer punt de l’ordre del dia,
agraïm la presència de la Sra. Consellera i dels seus
acompanyants i feim un petit recés per acomiadar la consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam la sessió i passam al segon punt de l’ordre del
dia que consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm...

(Remor de veus)

Pregaria un poc de silenci per favor!

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 43/14, presentat
pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita
que la comissió corresponent, mitjançant la presidència del
Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència de la
consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per tal
d'explicar la implementació del Decret sobre el Tractament
integrat de llengües.

... RGE núm. 43/14, del Grup Parlamentari MÉS, mitjançant
el qual se solAlicita que la comissió corresponent, mitjançant la
presidència del Parlament, adopti l’acord de recaptar la
presència de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats,
per tal d’explicar la implementació del Decret sobre el
Tractament Integrat de Llengües.

Torn de fixació de posicions dels grups parlamentaris. 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. Aquesta proposta va ser registrada al
Parlament a principis de l’any 2014, concretament el mes de
gener, era el primer trimestre de la implementació del TIL en el
curs 2013-2014, ja es començaven a tenir percepcions, ja es
començaven a tenir intuïcions i les primeres dades de la
implementació del TIL a la nostra comunitat autònoma.

Avui, ja pràcticament som a finals de curs, com es parlava
a la iniciativa parlamentària anterior, pensam que és un bon
moment per debatre aquests temes, segurament amb més dades,
segurament amb més informació i segurament amb més
concreció de la realitat i d’aquesta implementació del TIL. Han
succeït diverses coses que nosaltres pensam que continua en
vigor la necessitat d’aquest debat a la nostra comunitat i a un
espai com pot ser la Comissió d’Educació.

Hi ha hagut un pacte per part de la conselleria amb les
escoles concertades sobre la flexibilització del TIL; les
declaracions públiques del president, on assenyalava l’escola
com un problema referint-se a la implementació del TIL; dades
contradictòries sobre la implementació del TIL entre la
conselleria i la comunitat educativa; un Consell Consultiu
dividit davant la publicació d l’ordre per la qual es
desenvolupen determinats aspectes del TIL, tot i que els ponents
que han donat suport a aquesta ordre, assenyalen d’una forma
molt clara que alguns punts s’han de modificar necessàriament,
com per exemple la manca d’informació i de l’opinió respecte
aquesta ordre de determinades entitats de la nostra comunitat
autònoma, o per exemple, d’una forma molt concreta assenyala
que aquesta ordre limita l’autonomia dels centres, fins el punt
de dir que si no modifica aquests aspectes no podrà estar
aquesta ordre amb la frase “oït el Consell Consultiu”, sinó
simplement “consultat”.

Per tant, nosaltres pensam que el TIL ha creat una
commoció a la comunitat educativa, per alguns en positiu, però
altres pensam que en negatiu, i per tant, pensam que debatre no
fa mal, crear aquest espai dins aquesta comissió que tal vegada
és molt més propera a facilitar aquest debat i aquesta conjunció
entre l’oposició i el Govern, perquè és un espai diferent al ple,
pot facilitar aquest debat.

Per tant, nosaltres mantenim aquesta proposta de
compareixença de la consellera i desitjam que els altres grups
parlamentaris no tenguin cap tipus d’entrebanc, ni cap tipus de
por, ni cap tipus d’inconvenient perquè es debati un tema el
qual, insistesc, ha commocionat en positiu o en negatiu, segons
es vegi, per a nosaltres en negatiu, la comunitat educativa i
especialment les aules de les nostres escoles.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. 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 votarà
favorablement la petició de compareixença de la consellera
d’Educació que ha fet el Grup MÉS, perquè pensam que
efectivament, un projecte com el TIL el qual ha condicionat el
sistema educatiu de les nostres illes, es mereix que la consellera
responsable vengui a la comissió de tant en tant a explicar el seu
desenvolupament. Li hauria de sortir a iniciativa pròpia i això
seria la cosa més normal del món, clar, que també les
condicions haurien de ser normals, evidentment. Però és
absolutament imprescindible que vengui quan les condicions
que s’han donat, tant el curs passat com aquest i sobretot des
que la Sra. Camps ostenta el càrrec, que són absolutament
anormals.

Coincideix també que el primer trimestre va ser
caracteritzat, definit, o condicionat, com li vulguin dir, entorn
al TIL, per la vaga, la conflictivitat, la manca de consens amb
la comunitat educativa, la burla a la justícia del Decret llei del
TIL, que tornava imposar un calendari que el tribunal havia
suspès, etcètera. I aquest segon trimestre hem continuat amb la
mateixa tònica entorn al TIL i amb les avaluacions sota sospita,
amb les dimissions d’equips i càrrecs directius, amb l’ordre
d’aplicació del TIL per al proper curs que surt tard i malament,
pels expedients disciplinaris i un llarg etcètera. Però també
tindrem altres ocasions de debatre i justament el nostre grup
parlamentari formularà una pregunta en el proper ple sobre
l’ordre del TIL, perquè consideram que el recent dictamen del
Consell Consultiu, com deia la Sra. Santiago, realment es
mereix una reflexió per part de la conselleria.

Per altra banda, ens estranya un poc que arribi aquesta
petició de compareixença del Grup MÉS a l’ordre del dia, quan
nosaltres en teníem una demanada en el mateix sentit anterior,
del dia 30 de desembre, i que concretament diu que solAlicita per
explicar l’ordre que està preparant la conselleria en relació al
desenvolupament del Decret TIL, els continguts, metodologia,
calendari d’aplicació i avaluació d’assignatures en llengua
estrangera en els centres docents de les Illes Balears. En altres
comissions, o fins i tot altres vegades en aquesta mateixa
comissió, si hi havia dues peticions sobre el mateix tema, es
portaven a la vegada, venia la conselleria, compareixia amb la
nostra que no necessita votacions i després el Grup MÉS
renunciava a la seva, perquè ja havia tingut oportunitat de
debatre la mateixa qüestió amb la nostra.

Però està clar amb açò i podrem comprovar amb les
votacions posteriors si açò és cert, o en realitat l’únic que es
pretén dur ara aquesta petició de compareixença és netejar les
fulles d’iniciatives en curs d’aquesta comissió.

Jo he fet aquest matí un repàs justament de les iniciatives en
condicions de figurar en l’ordre del dia de la comissió i, si no
m’equivoc, a part de les 9 PNL, cosa normal, després hi ha 19
preguntes pendents i 8 peticions de compareixença.

Si la consellera ha vingut avui a contestar preguntes de
l’oposició és perquè no ha tingut més remei, perquè ho ha fet en
virtut de l’article corresponent del Reglament del Parlament,
que l’obliga per no haver donat resposta per escrit en el termini
establert. I açò per tant, provoca que després hi hagi iniciatives
que estiguin desfasades, record ara, he vist de la Sra. Aguiló en
una altra petició del Grup MÉS, justament del mes de febrer, de
dia 20 de febrer, una petició que havia estat registrada dia 6 de
setembre. És a dir, la consellera ve poc, no fa compareixences
i jo crec que açò s’ha de dir també i ha de constar en el Diari de
Sessions. Perquè fa gairebé dos mesos que no vèiem la
consellera en aquesta comissió i no perquè no hi hagi temes, que
n’hi ha, i açò consideram en el nostre grup que és un menyspreu
absolut al treball de control de l’acció de govern que ha de
realitzar l’oposició. 

Açò també consideram que és obscurantisme, que és manca
de transparència, perquè només se sotmet aquest control quan
és absolutament obligat pel Reglament. I aquest debat sobre la
conveniència o no sobre les solAlicituds del Grup MÉS només es
posen a l’ordre del dia per netejar, com dic, la fulla de temes
pendents que hi figuren, no perquè es tengui un vertader interès
en què siguin debatuts.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Abans de passar la paraula a la diputada
del Grup Parlamentari Popular, aclarir-li que aquests assumptes
es posen perquè són en condicions de ser posats i perquè així ho
acorda la Mesa d’aquesta comissió. Si té algun inconvenient, ho
pot consultar amb el seu company que és vicepresident
d’aquesta Mesa i li aclarirà tots els dubtes que tengui. Moltes
gràcies.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Aina Maria Aguiló i Garcías, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, en una
d’aquestes diferents i nombroses ocasions que hem tengut
l’oportunitat de discutir sobre el mateix tema, el nostre grup
parlamentari, el Grup Parlamentari Popular, va comentar ja la
reiteració i la seva obsessió, l’obsessió de l’oposició pel decret
anomenat TIL. Ara ja no és només aquest grup parlamentari, el
Grup Parlamentari Popular que destaca aquesta idea, ara ja és la
nostra premsa; és a dir, la premsa es fa ressò sobre aquest
assumpte i diu que pareix com un bucle en el temps.
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Com a oposició són òbviament lliures per fer el que vulguin
i per tant, dir-los i reiterar-los una reflexió que aparentment han
abraçat fins i tot els nostres mitjans de comunicació. No entenc,
per una altra banda, com poden consensuar i votar per
unanimitat, solAlicitar l’impuls del Govern per continuar
millorant a l’escola l’ensenyament de llengües estrangeres i, per
altra, demanar derogar el Decret de trilingüisme. Demanar en
aquest moment que la consellera expliqui com s’ha d’implantar
el decret és contradictori en els seus propis termes, perquè, si no
ho han entès i necessiten una explicació, doncs en què es basen
per fer les seves crítiques quant a l’aplicació del decret? I si la
seva crítica respon a una extensa feina d’investigació i anàlisi,
òbviament no necessiten una explicació.

És important recordar que la implantació i desenvolupament
del decret ha obtingut l’informe favorable del Consell
Consultiu.

I ja que m’agrada avançar i no estar sempre endarrera,
endarrera, endarrera, permeti’m que els llegeixi un comunicat
de premsa que ha sortit avui a les cinc i quatre, que diu: “La
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats inclou a l’ordre
de desenvolupament del TIL les observacions admeses en el
dictamen del Consell Consultiu”. Si demanassin per l’informe
del Consell Consultiu estaria bé, és actual i és el moment
adequat, però deixem d’anar enrera, enrera i enrera, ja que el
que feim és alentir aquesta Comissió d’Educació i no posar
vertaderes solucions als possibles problemes que poden tenir el
Decret de tractament de llengües.

Però una altra vegada demanar per la implementació del
Decret de tractament de llengües, crec que fa més d’un any que
parlam d’això. No sé si se’n recorden que al principi, tothom va
dir que estaven d’acord amb el fons, però no amb la forma de
l’aplicació. Quan els vàrem explicar la forma d’aplicació i els
vàrem dir que sí que era progressiu, que per favor ho llegissin
una altra vegada i veurien que era progressiu, perquè només
s’aplicava a primer, a tercer i a cinquè, i a primer d’ESO s’havia
posat damunt la taula -és que són paraules que tornam repetir i
tornam repetir i tornam repetir-, vostès varen dir que no era
suficientment progressiu, i així una rera l’altra. Primer neguen
la progressió i després quan nosaltres els demostram que és
progressiu, volen que sigui més progressiu. I així constantment.

El nostre grup no donarà suport a aquesta proposta, no ens
podem permetre el luxe amb la responsabilitat que tenim
d’impulsar un ensenyament de qualitat, venir a aquesta comissió
i que de tant en quan sembli que som davant un déjà vu. Podrien
pensar, per exemple, senyors de l’oposició en tornar assistir a la
ponència per un pacte educatiu i escoltar persones, experts en
educació, enlloc de venir aquí i fer-nos perdre el temps amb la
mateixa proposició no de llei o amb les mateixes
compareixences, les mateixes peticions de compareixença.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Passam a la votació de l’escrit RGE
núm. 43/14.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència es rebutja recaptar la presència de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats per tal d’explicar
la implementació del Tractament integrat de llengües.

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