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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, Sra. Presidenta, Josep Torres, Cati Palau.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Biel Martí substitueix Fernando Rubio.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 4161/14 i
4223/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4161/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de les
ràtios d'alumnes per aula.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 4161/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reducció de les ràtios d’alumnes per aula, 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, bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades. No fa massa, concretament dia 22
de març, el BOIB núm. 39 publicava la resolució del secretari
autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 17 del
mateix mes, que aprovava les ràtios corresponents als nivells
educatius de primer i segon cicle d’Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat als
centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i
ensenyaments de règims especials per als cursos 2014-2015 i
2015-2016, és a dir, per als dos propers cursos escolars.

Aquesta resolució significa que es perllonga per a dos anys
més la vigència a les Illes Balears de la disposició que sobre les
ràtios als centres docents havia quedat fixada per l’article 2 del
Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, que
preveia la possibilitat d’augmentar un 20% els límits legals
establerts per la LOE i que s’havia sustentat a la nostra
comunitat autònoma en 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 d’altres institucions
autonòmiques.

Aquesta mesura va ser molt criticada ja en el seu moment
per la comunitat educativa, perquè significava que un curs
d’Educació Infantil podia passar de 25 a 30 alumnes per classe,
que un d’ESO podia passar dels 30 alumnes per classe als 36 o
que un de Batxillerat podia passar dels 35 als 42.

Mentre aquesta mesura era molt mal rebuda, com he dit, per
la comunitat educativa perquè significava menys atenció
individualitzada a l’alumnat, el Partit Popular la defensava amb
l’argument que no tenia importància en matèria de qualitat
educativa el nombre d’alumnes per classe. La mateixa
consellera d’Educació va dir -i així ho va recollir la premsa- que
no hi havia cap estudi que digués que sortiran millor els
estudiants si hi ha manco alumnes per classe, textualment. Però
açò, una vegada més, no és cert, i sí que n’hi ha d’estudis, sense
anar més enfora aquest argument xocava ja frontalment amb
l’estudi que sostenia el Departament de Pedagogia Aplicada i
Psicologia d’Educació de la UIB en el document sobre la ràtio
d’alumnes per aula, publicat com a dossier d’actualitat el
setembre del 2012 i que, tal com recordaran vostès, a partir de
testimonis d’alguns docents de diverses etapes educatives i amb
la referència d’una llarga llista d’estudis alertava que aquesta
mesura podria afectar no només l’atenció individualitzada, sinó
també la convivència a les aules a certes edats.

Altres estudis citats en l’esmentat treball recomanen
precisament estratègies com que l’alumnat amb desavantatges
i amb baix rendiment puguin disposar de classes més reduïdes
per tenir un entorn que doni més suport a l’aprenentatge, perquè
també obtinguin més possibilitats d’èxit.

La decisió d’augmentar les ràtios el màxim que la llei
permet s’ha pensat en el cas d’Espanya únicament sota un
prisma economicista, pagar manco professorat i construir manco
escoles i no pedagògic, i ha provocat la massificació d’unes
aules que havien estat construïdes segons la legislació vigent
d’un moment en el qual es preveia un menor nombre d’alumnes
per classe.

Aquesta circumstància pot provocar la devaluació de la
qualitat de l’educació a les Illes Balears quan aquest fet se suma
a altres factors com és una important diversitat a les aules de
l’escola pública de les nostres illes, tal com passa aquests
darrers anys.

El que ens sorprèn més de la resolució del secretari
autonòmic, de dia 17 de març de 2014, és que en el seu moment
l’augment de les ràtios es va prendre segons el Govern a causa
de la necessitat de reducció del dèficit públic, perquè aquest
dèficit l’any 2013 ha estat menor del permès pel Govern
d’Espanya, tal com el Govern de les Illes Balears es va
encarregar de difondre amb gran enrenou de fanfàrries no fa
massa.

És per aquest motiu que ara la raó argüida en la resolució ha
hagut de canviar i el motiu que es dóna és la mancança de
places suficients per atendre les solAlicituds d’admissió als
diferents nivells educatius als centres sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics ubicats als municipis de les Illes
Balears. Però la feblesa d’aquest argument és evident, segons la
nostra opinió, perquè aquesta mancança també pot ser palAliada
a partir d’altres recursos, entre els quals l’augment del personal
docent o un millor repartiment de l’alumnat per als centres
públics i els concertats, que són recursos que augmenten les
expectatives d’èxit escolar de l’alumnat en lloc de disminuir-les,
que és el que fa el Govern amb cadascuna d’aquestes mesures
que ha pres.
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És per aquest motiu i convençuts que amb aquestes ràtios es
fa difícil una atenció individualitzada de l’alumnat i que açò ens
pot conduir a un augment del fracàs escolar i de l’abandonament
prematur en aquells centres amb una important diversitat que el
Grup Socialista proposa els següents punts, molt senzills per
altra part, i que esperen aconseguir el suport dels altres grups
representants en aquesta comissió.

En el primer, evidentment, instar el Govern de les Illes
Balears a deixar sense efecte la resolució del secretari
autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 17 de març
del 2014, per la qual s’aproven les ràtios corresponents als
nivells educatius de primer i segon cicle d’Educació Infantil,
Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat als centres sostinguts totalment o parcialment amb
fons públics i ensenyaments de règim especial per als cursos
escolars 2014-2015 i 2015-2016.

En el segon instam el Govern de les Illes Balears a
solucionar per altres vies aquesta mancança de places que diuen
que hi ha per atendre la solAlicitud d’admissió als diferents
nivells educatius en aquests centres, tal com s’havia fet sempre,
és a dir, fent desdoblaments, augmentant línies i per tant,
augmentant la contractació del professorat interí.

Res més per ara i moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam al torn de fixació de posicions,
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. Una proposició no de llei que versa
sobre l’educació, que per a nosaltres és un dels eixos
vertebradors d’una societat i és una de les polítiques més
potents per lluitar contra les desigualtats i una PNL que va
directament al que per a nosaltres és una de les bases de la
qualitat de l’educació, perquè l’educació tengui èxit, sigui d’èxit
un dels temes és la qualitat educativa.

Hi ha dos components fonamentals per valorar i per avaluar
la qualitat educativa i, com vostè diu, no és igual que n’hi hagi
40 o que n’hi hagi 25, per molt que la consellera ho repeteixi no
és cert, i tots els estudis pedagògics ací ho assenyalen.

Un d’aquests components de qualitat en l’educació, un són
les ràtios per aula, tots els estudis que valoren la qualitat
educativa de qualsevol país, un element que es té en compte són
les ràtios d’alumnes per aula, que afecten com vostè ha dit
l’individu, en aquest cas l’infant com a persona i també el grup,
i l’altre són els recursos econòmics i els recursos materials, més
enllà de l’econòmic, que es dedica a un país a l’educació i que
això possibilita l’atenció a la diversitat, com més recursos té un
país dedicats a l’educació més possibilitat hi ha d’atendre la
diversitat individual de cadascun dels alumnes, des d’alumnes
que poden ser superdotats a alumnes que tenen greus dificultats
d’aprenentatge, a alumnes que tenen problemes educatius. Per
tant, són dos elements importantíssims i principals per a la
qualitat educativa.

De fet, des que han augmentat les ràtios a la nostra
comunitat educativa, segons l’informe de l’Institut de
Convivència del Govern de les Illes Balears de la Conselleria
d’Educació i Cultura, ha augmentat l’absentisme i ha augmentat
el conflicte. No hi ha atenció a la diversitat, a la individualitat
i efectivament, si ajuntes nins que tenen problemàtica o que hi
pot haver un alumne o dos alumnes que tenguin conductes
irruptives es pot desbordar el grup perquè no s’atén
individualment aquest infant i la seva conducta es pot contagiar,
per dir-ho d’alguna manera. Per tant, el mateix Govern reconeix
a través d’aquest informe de l’institut aquest augment de
l’absentisme i aquest augment del conflicte, que són dues
mesures que mesura anualment l’Institut de Convivència i que
es pot comparar amb altres mesures, tot i que n’hi hagi unes
altres que no estan mesurades.

El Partit Socialista fa referència al fet que es derogui
concretament la resolució del secretari autonòmic, de 22 de
març de 2014, del BOIB núm. 39, que manté ràtios molt
elevades, que autoritza a la vegada el Reial Decret 14/2012, que
autoritza a ampliar un 20% del que la legislació permeti, com
vostè ha dit, de tot el que està pensat en relació amb aquestes
ràtios, no només els espais físics, sinó també altres recursos de
caràcter material.

I és curiós perquè en aquest BOIB, l’excusa que es dóna que
és que, al llarg dels processos d’escolarització corresponents als
cursos 2012-2013, 2013-2014, es va posar de manifest
precisament la mancança de places suficients, i com que hi ha
manco places s’ajunten els infants, quan nosaltres sabem,
perquè l’evidència és molt clara, que durant els cursos 2010-
2011 hi havia unes ràtios inferiors i, en canvi des de l’any 2010
es redueix la població escolar.

Per tant, no és que hagin augmentat els alumnes, és que han
reduït els recursos i com que tenim menys professors s’ajunten
els infants. No és que hi hagi mancança de places suficients, el
que hi ha és una mancança de recursos per atendre la demanda,
perquè insistesc el curs 2010-2011 hi havia més infants i en
canvi les ràtios eren més baixes i de fet, es fa el decret, s’adapta
la normativa autonòmica a aquest reial decret i es redueixen les
ràtios.

Per tant, no som davant una reducció... d’un augment de
ràtios, perdonin, no una reducció, un augment de ràtios per mor
que hi hagut un creixement molt important d’alumnes en poc
temps, en què no ha estat possible adaptar els espais físics ni el
pressupost, sinó que ha estat una intenció política de reduir els
recursos pedagògics o reduir els professors i adaptar els alumnes
als espais físics que quedin, per tant, acumular. Tenim més
ràtios que a l’any 2010-2011 quan tenim menys, com ho
reconeix també la conselleria, menys alumnes que a l’any 2010-
2011. Per tant, no és que hagi augmentat el nombre d’alumnes,
sinó que s’han reduït els professors.



1044 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 68 / 29 de maig del 2014 

 

Per tant, a nosaltres ens sembla adequada aquesta proposició
no de llei, amb els seus dos punts, i a més a més amb els
arguments que planteja, alguns que ja he comentat, altres que hi
afegesc i també el que vostè afegeix, que em sembla que és
important subratllar, aquesta obsessió pel dèficit que té el
Govern de les Illes Balears que ha fet una reducció menor de la
permesa, uns doblers que podrien estar invertits a la nostra
comunitat autònoma per exemple a ocupar professors per reduir
les ràtios. Podríem tenir moltes més necessitats cobertes amb
aquests 40 o 40 i busques de milions que el Govern ha volgut
reduir, sense tenir-ne necessitat perquè ja complíem aquest
dèficit, expressant una voluntat molt clara d’un control -com
vostè ha dit- de caràcter economicista i no valorar la qualitat
dels serveis que es donen a la nostra comunitat autònoma els
quals repercuteixen en la qualitat d’aquest servei, en aquest cas
en l’educació.

He volgut començar amb aquelles paraules que he dit, que
per a nosaltres l’eix vertebrador d’una societat és l’educació i és
una política pública que, per lluitar contra les desigualtats,
hauria d’estar per damunt del control del dèficit, i molt més en
el cas en què ja s'ha superat i aquesta dècima o aquestes dues
dècimes que tenim de més s’haguessin pogut invertir en aquesta
política vertebradora i en aquesta lluita contra la desigualtat que
és l’educació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Negar que tenim manco professors seria
una mentida i a mi no m’agrada dir mentides. El temps del pacte
es va prescindir de 733 interins i no només per una pujada de
ràtios, que també varen pujar les ràtios, sinó perquè es varen
passar en alguns centres de 15 a 18 hores a 21, perquè a
professors que tenien, a partir dels 55 anys, tres hores no
lectives se’ls va reduir a una, entre altres, però això es va fer el
temps del pacte i sense passar per mesa de negociació.

Quan va arribar el Partit Popular, passant per mesa de
negociació i fent una reestructuració de la despesa pública a tot
el Govern, primer a tot el Govern, i repetesc, passant per mesa
de negociació i negociant amb els sindicats, es va passar de
1.000 a 700 professors i evidentment es va prescindir de 700
professors, però repetesc, no per pujar només les ràtios, sinó
perquè es va... en un any, i el pacte de progrés en un any 733 i
sense passar per mesa de negociació, simplement utilitzant el
GESTIB de manera, vull pensar jo, no fraudulenta, però de
manera un poc estranya, des de la Direcció General de
Planificació i Centres.

En el cas en què fos necessari augmentar el nombre
d’alumnes per aula als centres sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics ubicats als municipis de les Illes
Balears i d’acord amb l’establert a l’annex d’aquesta resolució,
serà d’aplicació el que regula el Reial Decret 14/2012, del 20
d’abril, BOE núm. 96, del 21 d’abril de 2012, el qual, a l’article
2 del títol I permet a les administracions públiques ampliar fins
a un 20% el nombre màxim d’alumnes. Això és el que plasma
aquesta resolució del secretari autonòmic: “en caso de que
fuera necesario”, en el cas que fos necessari. Per tant, és una
possibilitat normativa, no és una realitat.

La realitat, Sra. Rita, és que la mitjana de les ràtios dels
centres escolars està per davall del que permet aquest famós
reial decret, que intenta racionalitzar la despesa pública i que en
comptats casos sí s’han superat les ràtios, però no s’ha fet per
damunt d’un 10%.

Hem de recordar que el darrer any del govern del pacte
l’increment de les ràtios també era una pràctica habitual quan de
forma excepcional així es requeria. Tornem per tant a una
solAlicitud per part del Grup Parlamentari Socialista de no pujar
les ràtios per a casos excepcionals que ni tan sols es complia
quan governaven vostès, vostès que estaven tan preocupats per
l’educació, vostès que ara estan tan preocupats per l’educació,
els record que reduïen en despesa d’educació i augmentaven en
despesa de conselleries, per exemple permetre’s el luxe de tenir
dos gerents a l’SFM, aquí en aquests moments no passa. I
tornen una altra vegada a demanar a un govern del PP el que
vostès no practicaven, el que vostès eren incapaços de practicar.

Sap, Sra. Rita, que la ràtio mitjana a Andalusia és de 14
alumnes/professor, segons un informe de Comissions Obreres
i a Balears és d’11 alumnes per professor? Sra. Rita, per què
utilitzen una i una altra vegada la demagògia en educació, per
què no fan una oposició constructiva, creïble i així ens
enriquirem tots?

El Grup Parlamentari Popular sap perfectament que les aules
són molt heterogènies, hi ha molta diversitat, hi ha escoles,
evidentment, hi ha centres en què hi ha 25 alumnes aula, però no
ara, hi eren fa tres anys, hi eren fa quatre anys i hi eren fa cinc
anys, mentida, quan governava el Partit Popular es
flexibilitzaven els grups, quan hi havia 22, 23 alumnes per aula
es flexibilitzaven els grups, cosa que vostès varen ser incapaços
de fer.

Evidentment -evidentment- el Grup Parlamentari Popular
seguirà... bé, instarà i seguirà recomanant o dient al Govern que
és necessària una baixada de ràtios, sí que és necessària una
baixada de ràtios a segons quins centres, però no ara, no per
aquesta resolució, sinó que sempre ha estat necessària una
baixada de ràtios a segons quins centres, però hem de tenir
doblers per fer-ho, perquè el que no podem fer és gastar, gastar
i gastar alegrament com vostès feien i no tenir doblers.
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El Grup Parlamentari Popular aposta perquè es racionalitzi
la despesa pública i poc a poc s’abaixin les ràtios; què més ens
agradaria que, per exemple, a Infantil no hi hagués unes ràtios
superiors a quinze alumnes per aula! Tant de bo que hi hagués
aquestes ràtios! Però ara no és possible, Sra. Rita, no és possible
gràcies al que vostès ens han deixat, gràcies a l’herència que ens
han deixat. Els he de tornar recordar, li he de tornar recordar
que se’n varen anar sense pagar les escoles? Els he de tornar
recordar la vergonya que se’n varen anar sense pagar les
escoles, que als instituts no se’ls va pagar el mes de març i no
es va dotar pressupostàriament per pagar-los el darrer trimestre?
A això hi hem hagut de fer front.

Els he de recordar que l’IBISEC tenia factures al calaix, és
a dir, no parlam d’instituts pressupostats, parlam de factures al
calaix de despeses corrents, que també es varen haver de pagar.
És que hem hagut de fer front a tot això.

Senyors i senyores diputats, el Govern del Partit Popular no
deixarà cap alumne sense plaça, li puc posar l’exemple de les
dades d’adscripció publicades recentment per la Conselleria
d’Educació i Cultura, amb vostès només entre un 89 i un 90%
d’alumnes de sisè de Primària accedien a l’IES que havien
demanat, amb les polítiques del Partit Popular han estat un 97%
en el conjunt i per exemple en algunes zones, com per exemple
Marratxí, un cent per cent. La setmana que ve, com sap, es
concretaran les dades d’admissió, i tot això ho hem aconseguit
sense superar el 10% de les ràtios, i en comptades excepcions.

Per altra banda la conselleria dotarà tots els centres, tal i
com ha fet sempre i en els cursos anteriors, dels recursos
humans i materials necessaris, perquè es puguin aplicar els
programes educatius aprovats en cada centre, respectant en tot
moment l’autonomia del centre. 

Sra. Rita, a mi em sap molt de greu, però en aquest segon
punt, en el punt en què ens demana que augmenti el professorat,
jo simplement li vull dir que això demostra que no coneix el
sistema educatiu, perquè el que no podem fer a un centre, en
segons quins centres, és augmentar el professorat. O sigui, hi ha
alguns centres que el seu projecte educatiu, o que el seu espai,
no ens permet augmentar professorat o augmentar aules,
simplement s’ha de fer d’altra manera, s’ha de fer d’una altra
manera. No “venga, contractem més professors, contractem més
professors d’una manera indiscriminada, i arribem al moment
en què no puguem ni pagar els professors”, com els va passar a
vostès. No senyor, s’ha de fer d’una manera coherent, escoltant
el projecte educatiu de centre, i sobretot respectant l’autonomia
del centre. Què és el que vol aquell centre?, què és el que
necessita aquell centre?; tal vegada aquell centre no necessita un
professor més perquè no hi cap una altra aula, simplement i
francament, perquè vostè sap que està estructurat, vull dir que
si no hi cap una altra aula no podem contractar més professors,
evidentment. I li record que només s’ha pujat un 10% en segons
quines ocasions, i d’això pot demanar les dades a Escolarització,
que supòs que les hi donaran.

Les mesures que possibiliten l’augment de ràtios en un 20%
no és tan necessari aplicar-les en aquesta comunitat autònoma,
molt al contrari, per exemple, que a Andalusia, on el PSOE té
la seva esperança blanca en el pròxim congrés. Si el Govern
andalús és el referent per a vostès per al pròxim congrés
extraordinari, jo ara li llegiré aquí un informe de Comissions

Obreres d’Andalusia, on diu textualment: “Andalucía supera en
todos los niveles de la enseñanza pública, excepto en
educación especial y primer ciclo de infantil, a la media
nacional en más de un alumno por clase, siendo especialmente
llamativo en bachillerato y en PQPI, donde superamos en más
de dos alumnos”. 

Per tant, Sra. Rita, no ens vengui a donar classes de com
administrar l’educació, no ens venguin a dir que per a vostès
l’educació és el més important, no senyors, per a vostès
l’educació no és el més important, perquè augmentaven ràtios,
llevaven professors mentre mantenien dos gerents a SFM, per
exemple. Per a vostès no és el més important, per a nosaltres és
important. Nosaltres, tots els alumnes que han optat a un
institut, o quasi tots, el 97%, han pogut anar a aquest institut
gràcies a les polítiques del Partit Popular. D’això no ens vengui
a donar lliçons. 

Per tant, Sra. Rita, votarem que no, perquè va errada, va
errada en el punt de partida, va errada com hi va anar el temps
del pacte. És que no hi ha volta de full, van errats. Per tant, si
van errats, no els podem donar suport.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Rita, vol fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no vull dir que no vagi errada,
tothom té possibilitats d’errar. El que a mi em sembla greu és
dir mentides, açò em sembla greu, que és el que sentit tota
l’estona de la intervenció de la representant del Partit Popular,
una mentida rere l’altra.

Però, miri, què diu?, que no s’ha augmentat més que un
10%? Idò aquí té una escola que ja denuncia un 20%, un 20%!
Una escola, segon de primària, que hauria de 25 alumnes, 30
alumnes, amb una classe... Bé, miri, senyora, aquí està, aquí
està, si li duc aquí les proves; amb una classe feta per a 25,
perquè està feta amb LOE, amb LOE, una llei socialista que
havia previst 25 alumnes, i per açò es feien classes de 25 a
primària. Idò 30 alumnes. Què passa?, dos cursos de 30 alumnes
que demanen que es faci una tercera línia o que es contracti un
professor. Ho demanen els centres, no ho dic jo, ho demanen els
centres, que es contractin més professors, no professors
arbitràriament, els professors que facin falta, que facin falta per
cobrir les necessitats de les escoles.

Sí, vostès ja ho diuen, a més ho diu el mateix secretari
autonòmic, diu que no és qüestió de doblers; no ho diu, que és
perquè els socialistes han deixat a deure factures, no, no diu que
és per açò, diu que és per la demanda, per la gran demanda; no
diu res de doblers, açò ho diu vostè, perquè després de tres anys
ja seria horeta que haguessin aclarit un poc les arques públiques,
cosa que no han fet sinó que han augmentat el deute d’aquesta
comunitat, pel que tenim entès i per les xifres que han sortit a la
premsa.
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No, Sra. Aguiló, aquests cursos el que s’ha fet des de
l’administració educativa és prendre unes decisions que han
afectat sobretot, a més, aquella part de l’alumnat que presenta
més dificultats d’aprenentatge, perquè açò, aquestes mesures
d’augment de ràtios, de falta de professors, van dirigides
directament a dificultar encara l’aprenentatge d’aquests alAlots
que tenen més dificultats. Tot açò amb l’excusa de les retallades
econòmiques que s’ha posat.

Però vostès ho saben, açò: tota la seva política, tot el nou
model aquest que estan fent és per retirar alAlots de les aules i
arraconar aquests alAlots que tenen més dificultats, que són
econòmiques, o que són d’aprenentatge o d’un altre nivell,
arraconar-los de l’escola normalitzada, i vostès, que saben açò,
s’han inventat l’FP bàsica, que discutirem un altre dia, amb la
qual cosa aquests alAlots que fracassen ni tan sols no es podran
titular en ESO; són uns alAlots que fracassaran. Per què?, perquè
són massa a la classe, perquè no se’ls pot dedicar una atenció;
idò ja directament s’han inventat l’FP bàsica, on els donaran un
títol que serà de consolació, perquè no es podran treure l’ESO,
i que no servirà ni per cercar feina, aquest títol nou no servirà
per fer feina perquè no els voldran al món. El que sí que servirà
és per disminuir les dades d’abandonament prematur, que és el
que vostès estan cercant.

L’augment de ràtios, per tant, afectarà tothom; afectarà
aquests alAlots, sobretot, però també aquells que no tenien
problemes, que hi ha possibilitats que en tenguin d’ara
endavant, i per tant que augmenti el fracàs escolar.

I és el mateix professorat que denuncia açò, perquè és la
seva tasca que es veu dificultada per la diversitat que existeix
actualment a les aules, i a més per les característiques pròpies de
l’edat. Vostè entén cursos d’infantil que passen a tenir 25
alumnes?, aquests més petitons? O aquests adolescents que
passen a 36 o a 42 si és batxillerat? Idò com diu la Sra. Santiago
-jo també ho tenia apuntat- aquest any ja s’ha vist un augment
de conflictivitat a les aules. Aquest és el resultat de les seves
polítiques, Sra. Aguiló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, per tant nosaltres consideram que aquest augment de
ràtios el que ha fet és complicar la tasca del professorat, el que
fa és complicar també l’èxit a l’alumnat, i per tant lamentam
que no s’aprovi açò, perquè van dirigides totes aquestes
polítiques i acabaran en un augment del fracàs escolar, que era
el que no volíem, crec jo, cap dels grups d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam a la votació de la Proposició no
de llei 4161/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4223/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a programa Viu la
Cultura.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4223/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa al programa
“Viu la cultura”. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i
senyors diputats. El programa “Viu la cultura” és un programa
didacticocultural adreçat a educació infantil, primària,
secundària i batxillerat que des de fa tretze anys contribueix a
difondre entre els alumnes de les nostres illes la realitat cultural
que ens envolta, i que s’ha convertit en una eina indispensable
per al professorat de la nostra comunitat educativa.

“Viu la cultura” converteix les aules en escenaris
improvisats per gaudir d’espectacles teatrals, tallers, recitals i
concerts didàctics, i organitza visites als museus i centres
culturals per conèixer de prop el nostre patrimoni. És un
programa que té com a objectiu donar a conèixer i difondre
entre l’alumnat de les nostres illes la realitat cultural que ens
envolta, i acostar els infants i els joves al món de la cultura. 

Aquesta legislatura el programa s’ha implementat i ampliat
amb la finalitat d’incrementar les accions i les activitats per
apropar encara més la cultura al món educatiu. Cada any s’han
reforçat els objectius de la proposta amb mesures de les
possibilitats del Govern amb la intenció de despertar la
sensibilitat i la curiositat de coneixement en l’alumnat, a més de
facilitar eines adequades al professorat. L’organització de
concerts didàctics, conferències sobre la cultura popular,
funcions de petit format de teatre i dansa, programes de
promoció de la lectura, impulsar activitats relacionades amb el
foment i l’aprenentatge de la llengua anglesa entre els més
petits, entre d’altres, són algunes de les actuacions que es
realitzen mitjançant aquest programa.

És veritat que les circumstàncies econòmiques varen marcar
el programa “Viu la cultura” del curs 2011-2012; les reduccions
pressupostàries varen fer que el Govern s’hagués de plantejar
tota una sèrie de mesures de reducció de despeses per tal
d’adaptar la programació a la situació econòmica que teníem i
així poder continuïtat al programa sense deixar de banda la
qualitat de l’oferta educativa. Pel que fa a l’any 2012, 102
centres educatius i 8.445 alumnes es varen beneficiar de 28
concerts didàctics, que és una de les activitats més solAlicitades
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a les diferents illes; en total es varen fer 106 activitats
didàctiques. A més, com a novetat d’aquest any, 593 alumnes
varen poder visitar la Llonja de Palma, una de les
representacions arquitectòniques més belles i emblemàtiques
que també. També es fa especial menció a les activitats
relacionades amb els anys commemoratius de cada curs escolar
i els dies assenyalats relacionats amb la cultura: Juníper Serra,
Marià Villangómez, Rosselló-Pòrcel, etc., continuant amb
l’oferta de les activitats relacionades amb l’any Alcover; lectura
dramatitzada de les rondalles mallorquines, en què 1.550
alumnes de diferents centres de Mallorca han gaudit d’aquestes
representacions; i activitats vinculades amb personatges
ilAlustres de les nostres illes: Ramon Llull i arxiduc Lluís
Salvador, personatges que aviat seran també motiu de
commemoració.

I per a enguany, per al curs 2013-2014, a més de continuar
amb les diferents activitats ja anomenades que es van realitzant
aquests darrers anys, el programa “Viu la cultura” incorpora
com a novetat la presentació del programa en format en línia.
Aquesta nova via facilita l’accessibilitat, la consulta i la
solAlicitud d’activitats, essent una millor manera d’agilitar tota
la tramitació i de posar a l’abast dels docents les activitats
perquè les coneguin i puguin escollir-les amb més facilitat.

És per tot l’exposat que el Partit Popular presenta aquesta
proposició no de llei que consta de dos punts: el primer, per
recalcar la importància que té aquest programa impulsat per la
Conselleria d’Educació i Cultura; i, el segon, per instar la
Conselleria d’Educació i Cultura a continuar impulsant el
programa “Viu la cultura”, ja que s’ha convertit en una eina
indispensable per al professorat de la nostra comunitat educativa
per difondre entre els alumnes la realitat cultural que ens
envolta, i donar més facilitats perquè sigui més àgil i accessible
la consulta i la solAlicitud d’activitats per part dels docents.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Serra. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Lluís Maicas i Socías per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li avanç que
nosaltres en aquesta proposició ens abstendrem, i m’agradaria
molt breument explicar-li, si en som capaç, els motius de
l’abstenció.

El programa “Viu la cultura” és un programa que es
desenvolupa d’ençà fa dotze o tretze anys i que s’ha duit a terme
en diferents legislatures, en diferents cursos, amb diferents
graus i mesures. Podria passar, podria passar, que vostè cregués
que el programa no s’aplica, i en aquest cas seria necessari
instar a la seva aplicació; també podria passar que cregués que
el programa s’aplica, però de forma no adequada o deficient, i
en aquest cas caldria instar a la seva millora; però si creu que
s’aplica i a més s’aplica satisfactòriament, com es desprèn de la
seva proposició, tant la consellera con la conselleria només fan
allò que els correspon fer, car és la seva feina i per això tenen
una retribució no gens negligible.

Traslladar a les comissions les intervencions
d’autocomplaença dels plens consideram que és una pèrdua
d’energies, també de temps dels diputats, si més no dels diputats
que no estam obligats a oferir reconeixements al Govern per fer
la feina que li correspon fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. 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:

Sí, nosaltres compartim el vot del Grup Socialista, i com que
el Sr. Maicas m’ha precedit i compartim absolutament les seves
paraules i no les diria millor, idò assumesc les paraules que ha
dit el representant del Partit Socialista. 

Simplement he de dir que potser sí d’aquí a uns mesos
potser el Grup MÉS haurà de fer una proposició no de llei en
relació amb aquest “Viu la cultura”, perquè un dels programes
que ha esmentat la portaveu del Partit Popular continuï viu, com
és per exemple la visita a la Llonja, que vostès saben que el
Govern té una proposta d’externalització de l’explotació cultural
de la Llonja, i potser, com que hauran de pagar 2 euros, els
infants no hi podran anar i s’haurà de descartar d’aquest “Viu la
cultura”. Per tant, si això succeeix, jo em compromet a fer una
proposició no de llei, i confii que en aquell moment, si això
succeeix i la present, el Grup del Partit Popular la voti a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí. Cada grup polític representat en aquesta cambra,
complint el Reglament, pot presentar totes les proposicions no
de llei o fer les preguntes que trobi oportunes, i s’han de debatre
en el Parlament, agradin més o manco als altres grups polítics.
Així com vostès presenten les proposicions no de llei que troben
oportunes, el Partit Popular, seguint el Reglament del Parlament
reformat i aprovat la passada legislatura, pot fer el mateix. 
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Per altra part lamentam que els grups de l’oposició no donin
suport a aquesta proposició no de llei, i que es vulgui cercar
polèmica d’un tema tan inofensiu però important per a nosaltres
només perquè ho ha presentat el Partit Popular, i que perdin
l’oportunitat de donar suport a un programa que amb més o
menys intensitat ja fa tretze anys que s’està realitzant dins les
aules dels nostres centres educatius per reforçar el coneixement
cultural dels infants.

Des del Partit Popular creim que el programa “Viu la
cultura” és bastant important per tal de donar a conèixer les
nostres arrels, els nostres costums, els nostres escriptors,
pintors, artistes en general, a tots els estudiants de les nostres
illes. Per això creim que s’ha de continuar potenciant per part de
la Conselleria d’Educació i Cultura; donar a conèixer tot el món
cultural als nostres alumnes és enriquir-los.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Serra. Passam a la votació de la Proposició no
de llei 4223/14.

Vots a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra? 0 vots en contra.

Abstencions? 4 abstencions.

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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