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(Inici de la sessió de la comissió no enregistrat)

LA SRA. PRESIDENTA:

...substitucions.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí, Sra. Presidenta, Antònia Vallès substitueix Catalina
Palau.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sí, Sra. Presidenta, Lourdes Aguiló substitueix Conxa
Obrador.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Fina Santiago.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

Compareixença RGE núm. 4402/14 (rectificada
mitjançant l'escrit RGE núm. 4518/14), de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, acompanyada dels
responsables de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema
Educatiu, de l'Institut de Convivència i Èxit Escolar i del
Departament d'Inspecció Educativa, solAlicitada pels Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS i pels diputats no adscrits,
per tal d'informar sobre els resultats acadèmics del curs
2013-2014, en relació amb els tres cursos anteriors, en
especial d'aquelles matèries no lingüístiques que s'han
impartit en anglès d'acord amb el decret TIL, així com
sobre l'absentisme i la conflictivitat escolar.

Idò passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix en la
compareixença RGE núm. 4402/14, rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 4518/14, de la consellera d’Educació,
Cultura i Universitats, acompanyada dels responsables de
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, de
l’Institut de Convivència i Èxit Escolar i del Departament
d’Inspecció Educativa, solAlicitada pels grups parlamentaris
Socialista i MÉS i pels diputats no adscrits, per tal d’informar
sobre els resultats acadèmics del curs 2013-2014 en relació amb
els tres cursos anteriors, en especial d’aquelles matèries no
lingüístiques que s’han impartit en anglès d’acord amb el decret
TIL, així com sobre l’absentisme i la conflictivitat escolar.

Assisteix la Sra. Maria Núria Riera Martos, consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyada del Sr. Antoni
Vera, director general d’Educació i Cultura; la Sra. Bel Cerdà,
directora general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional; el Sr. Rubén Quesada, director de l’Institut
d’Avaluació  i Qualitat del Sistema Educatiu IAQSE; la Sra.
Julia Rubio Mas, cap de Gabinet; i el Sr. Iñaki Cascallar, cap de
Premsa.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició
oral, sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots, senyores i
senyors diputats. Comparesc davant aquesta comissió a petició
conjunta dels grups parlamentaris Socialista, MÉS i els diputats
no adscrits per informar de convivència escolar i de resultats
acadèmics del curs 2013-2014.

En relació amb els resultats acadèmics, els coment que
s’avaluen des de l’IAQSE, que és l’òrgan encarregat d’analitzar
la qualitat del sistema educatiu de les Illes Balears. Durant el
curs passat 2013-2014 el nombre d’avaluacions per part de
l’IAQSE va augmentar considerablement. Normalment es
realitzava una avaluació per curs, alternant quart d’educació
primària i segon d’educació secundària, i el curs passat es varen
realitzar les següents avaluacions: primer, tercer i cinquè
d’educació primària, avaluacions de competència lingüística en
català, castellà i anglès, una el novembre de 2013 i una el maig
de 2014; a tercer de primària, per avançar el que estableix la
LOMCE; a segon d’ESO i a quart de primària, en aplicació de
la LOE per analitzar el grau d’assoliment de les competències
bàsiques: llengua castellana, catalana i anglesa i matemàtiques;
i com a resultat d’aquestes avaluacions, concretament sobre la
incidència del tractament integrat de llengües en les resultats
acadèmics, vull deixar clar que s’ha estudiat amb avaluacions de
diagnòstic fetes amb el mateix mecanisme que els estudis de
l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa i diversos organismes
internacionals. 

Hem calculat el percentatge d’alumnes amb totes les
assignatures aprovades a primer, tercer i cinquè d’educació
primària i primer d’ESO, i el resultat és que pràcticament no
varia entre el curs 2013-2014 respecte dels dos cursos anteriors.
Es tracta de dades globals, no per matèries, perquè les
variacions que hi pogués haver d’un curs a un altre podrien ser
atribuïbles a factors com diferents criteris de correcció, diferent
professorat i diferent alumnat d’un any a l’altre. A primer, tercer
i cinquè de primària, a l’avaluació ordinària del curs 2011-2012,
el 93,79% dels alumnes tenien totes les assignatures aprovades,
el curs 2012-2013 el percentatge d’aprovats era del 93,15%, i el
curs 2013-2014, del 93,34%. A primer de secundària el
percentatge d’alumnes amb tot aprovat el curs passat va ser del
76,74%, mentre que fa dos cursos era del 77%, i fa tres cursos,
del 78%.

Amb la finalitat d’obtenir informació per millorar els
processos d’ensenyament i aprenentatge i per conèixer el grau
d’adquisició de competències lingüístiques per contrastar
l’efectivitat de l’entrada en vigor del decret de tractament
integrat de llengües, la conselleria va realitzar el curs passat
dues avaluacions mostrals de diagnòstic de nivell a primer,
tercer i cinquè de primària, una a principi de curs i una a final
de curs. Les avaluacions de diagnòstic són la millor manera de
conèixer la situació del sistema educatiu i no per càlculs de
percentatges d’aprovats o notes mitjanes. Amb aquestes proves
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l’objectiu era analitzar l’evolució en el coneixement de les
matèries lingüístiques, tot i que un canvi de sistema d’aquestes
característiques no comença a donar resultats fins passat un cert
temps. De tota manera sí que els resultats obtinguts varen
marcar una tendència. 

La metodologia per fer aquestes dues avaluacions va ser
agafar dues mostres diferents per a la prova de principi de curs
i de final de curs d’uns 1.400 alumnes de centres educatius
diferents, centres educatius diferents cada pic escollits de
manera aleatòria. Això es va fer així perquè les dues proves
havien de ser molt similars, i no era tècnicament adequat que els
alumnes coneguessin la prova anterior perquè el resultat estaria
distorsionat. Ambdues mostres es prengueren atenent a criteris
de representativitat, és a dir, és seguir un criteri proporcional
conforme al pes demogràfic de cada illa en el total de la
comunitat autònoma, una proporcionalitat en la distribució dels
alumnes segons sexe i també una proporcionalitat entre centres
educatius públics i privats. Per fer aquesta avaluació s’ha
emprat la metodologia que empren els organismes
internacionals per fer estudis d’avaluacions acadèmiques
diverses. Consisteix a donar una puntuació concreta a cada
resposta de manera independent, és a dir, no totes les preguntes
valen els mateixos punts. Els resultat de tots els alumnes se
sumen i es fa la mitjana, i aquest és el punt que es considera que
cal assolir per consolidar les competències, i s’anomena punt de
consolidació.

Pel que fa a primer de primària vull puntualitzar que no
disposam de punts de consolidació, donat que l’educació infantil
no és obligatòria; malgrat això sí que es va fer la prova i
s’observen millores en els resultats. Finalitzat el curs un 67,6%
dels alumnes de primària havia consolidat l’anglès, un 90,4%
havia consolidat el nivell de castellà, i un 89,7% havia
consolidat el nivell de català. A tercer i cinquè de primària els
resultats presenten millores en tots els aspectes, tant en les
dades globals i en totes les desagregacions: competència
lingüística en català, en castellà i anglès, per illa, per sexe i
segons centres públics o privats. 

Ara els diré el percentatge d’alumnes amb el nivell
consolidat de les diferents matèries a tercer i cinquè de primària.
A tercer de primària el resultat de la prova d’inici de curs situa
el percentatge de consolidació de competència en anglès en un
61,1%, i al maig, un 72%, és a dir, una millora del 12%; el
percentatge de consolidació de competència lingüística en català
a principi de curs va ser del 66%, i final de curs del 73%, una
millora del 7%; en castellà el percentatge de consolidació era
d’un 58,9%, i a final de curs, del 71,7%, el que suposa per tant
una millora d’aproximadament un 13%. A cinquè de primària,
un 42,9% de percentatge de consolidació en el coneixement de
l’anglès el novembre de 2013, que el maig de 2014 era del
57,8%, amb una millora, per tant, d’un 15%; a català el
novembre de 2013, percentatge de consolidació del 53,1%, i el
maig de 2014, un 67,4%, per tant una millora del 14%; a
castellà el novembre de 2013, un 53%, i el maig de 2014, un
62,7%, el percentatge de consolidació va millorar quasi un 10%.

A més d’aquestes proves específiques que es dugueren
endavant per l’IAQSE també es feren les proves de diagnòstic
obligatòries per la LOE des del curs escolar 2008-2009 en
competències bàsiques, les quals comprenen també el català, el
castellà i l’anglès, a més de les competències en matemàtiques.

Aquestes avaluacions es fan de forma alterna entre els dos
cursos segon de secundària i quart de primària, de manera que
una de les dues ha estat obligatòria per a tots els centre si l’altra
ha estat voluntària. El curs passat l’obligatòria fou per a segon
d’ESO, i la voluntària per a quart d’educació primària; en aquest
cas voluntàriament feren la prova 54 centres educatius a quart
de primària; suposa el 18% del total de centres, per tant és una
xifra reduïda que no convé entendre com a representativa de les
competències dels alumnes en aquest nivell d’escolarització. En
canvi la de segon d’ESO sí que fou obligatòria, i hi participaren
1.600 alumnes de 75 classes de 50 centres escollits de manera
aleatòria. Igual que a les altres avaluacions de diagnòstic
l’elecció de la mostra s’ha fet representativa, i els resultats
definitius es faran públics a final de curs, com és habitual.

Finalment es va decidir realitzar una avaluació de diagnòstic
de tercer de primària. La situació actual és que s’ha aplicat una
prova per a cada competència als alumnes de les Illes Balears.
Els resultats globals són els següents: el nivell de competències
comunicatives en llengua anglesa és del 62,2 sobre cent; el
nivell de competències en llengua castellana és del 71,3 sobre
cent; el nivell de competències en llengua catalana és del 71,7%
sobre cent; i el nivell de coneixement en matemàtiques és del
65,9 sobre cent. Per illes Mallorca obté millors resultats en
matemàtiques, en llengua castellana i en llengua anglesa; a
Menorca és on s’observa un nivell més alt en coneixement de la
llengua catalana; i a Eivissa i Formentera en línies generals els
resultats són un poc inferiors a la mitjana global. No
s’estableixen comparacions entre competències perquè els
resultats poden dependre de diversos factors, com ara la
dificultat de cada prova.

Respecte de les competències en matèries no lingüístiques,
la diferència d’aprovats en el curs 2013-2014 respecte del 2012-
2013 és inferior a un 1% negatiu, és a dir, del 0,4% i del 0,6%
a primària, i una taxa lleugerament superior a primer d’ESO. En
tot cas les avaluacions globalment considerades de totes les
matèries en general, de forma global són positives per al
trilingüisme.

Convivència escolar. Les dades que exposaré a continuació
són les que els mateixos centres educatius ens han transmès a la
conselleria. Començaré per les més recents, les dades de
convivència escolar del curs passat 2013-2014. Són els resultats
de 314 centres, el que representa un 77% del total, i 135.466
alumnes d’infantil, primària i secundària, és a dir, un 82% dels
alumnes. D’aquestes enquestes n’extraiem els següents
resultats: un 9% dels centres estan molt satisfets amb el grau
d’assoliment dels objectius plantejats en matèria de
convivència; un 76% es mostren satisfets; un 14% qualifiquen
de regular el nivell de convivència, i un 1% es mostren
insatisfets. Parlam d’aspectes com intervenir en mediació per
resoldre conflictes, garantir la igualtat de gènere, garantir un
ambient de tolerància entre la diversitat d’opinions dels
mateixos alumnes i el respecte entre ells, estimular la solidaritat,
la convivència, el respecte pel medi ambient, entre d’altres. Que
entre els molts satisfets i els satisfets sumin un 85% dels centres
és una satisfacció també per al Govern de les Illes Balears,
perquè demostra que l’aposta per una educació de qualitat, amb
equitat i amb igualtat funciona.
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En relació amb les conductes contràries a aquest l’objectiu
de convivència un 67% foren conductes greument perjudicials,
com agressions verbals o físiques a docents; també es
comptabilitzen conductes impertinents, faltes de respecte, entre
d’altres. El 31% de les conductes contràries -ens referim a
percentatges entre conductes contràries, les globals de
contràries- foren assetjaments o ciberassetjaments: assetjaments
un 20% o ciberassetjaments un 11%. I el 2% de les conductes
contràries a la convivència foren casos de violència de gènere.
L’actuació en aquests casos és majoritàriament transversal i en
xarxa entre els mateixos docents, la conselleria, els serveis
socials i les policies locals mitjançant la figura del policia tutor.
En un 60% dels casos s’ha comptat amb la colAlaboració d’altres
institucions, el que suposa que aquest curs la colAlaboració entre
administracions ha incrementat respecte del curs anterior en un
11%, perdó, en un 15% perquè era del 45%. 

Per altra banda el curs 2013-2014 l’Institut per a la
Convivència Escolar va atendre 57 solAlicituds d’assessorament
i intervenció en matèria de convivència, 43 en educació infantil
i primària i 14 en educació secundària. En general s’observa un
augment significatiu de demandes respecte del curs anterior,
també les que procedeixen del Departament d’Inspecció
Educativa, cosa que atribuïm a l’optimització de la coordinació
entre ambdós departaments, Convivèxit i Inspecció, dins la
conselleria. Les qüestions relacionades amb les noves
tecnologies suposen un increment significatiu de les demandes,
ciberbullying, per exemple; per contra han baixat les demandes
per conflictivitat a l’aula. 

Per altra banda, per tal de donar resposta a les necessitats
detectades en els docents en matèria de gestió de l’aula,
convivència i resolució de conflictes, es reforça l’oferta
formativa dirigida als docents amb activitats sobre intelAligència
emocional, lideratge, resolució dialogada de conflictes, bullying,
ciberbullying o trastorns de conducta, i donat que un terç de les
consultes estan relacionades amb assetjament i amb
ciberassetjament, el mateix curs passat es va posar en marxa una
altra actuació que és un servei anomenat Ciberconviu,
d’assessorament, en colAlaboració amb les forces de seguretat,
els policies tutors, l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
i altres organitzacions relacionades amb l’educació i la salut
dels menors.

Ha augmentat l’aportació d’informació des del curs 2011-
2012 per part dels centres, que és quan es va implantar un
sistema telemàtic de tramesa d’enquestes. Hem passat així de
rebre 245 memòries el curs 2011-2012 a rebre’n 314 en el curs
2013-2014. Comparant dades amb cursos anteriors es veu:
conductes contràries a la convivència passen del 17,33% al
22,54% entre els cursos 2012-2013 i 2013-2014, i també les
conductes greus passen d’un 2,85% el curs 2012-2013 al 3,04%
el curs 2013-2014, però en relació amb aquestes dades també els
he de destacar que com que augmentaren també les enquestes
remeses a la conselleria i la quantitat d’alumnes a què fan
referència, per tant els resultats percentuals no fan referència al
mateix total, sinó a mostres amb una certa diferència a cada
curs, de manera que no és recomanable comparar com si es
tractàs de les mateixes dades absolutes. La diferència de mostres
explica també l’augment en el nombre de casos atesos pel
Convivèxit, que passa de 42 en el curs 2011-2012 a 57 en el
curs 2013-2014.

En relació amb l’absentisme, sobre l’absentisme escolar
entre els anys 2010 i 2014, que és el període sobre el qual s’ha
solAlicitat informació, i segons dades aportades pel Departament
d’Inspecció Educativa trameses pels centres educatius a la
conselleria, a les Illes Balears hi ha una clara diferència entre
l’absentisme durant l’etapa de primària i la de secundària.
Aquesta tendència es manté de manera sistemàtica al llarg dels
anys, mostra del fet que l’absentisme augmenta clarament
durant l’adolescència en els estudiants. Abans de donar-los les
dades m’agradaria deixar clar que quan parlam d’absentisme a
primària ens referim a alumnes amb més de 15 faltes sense
justificar, i a secundària ens referim a més de 105 sessions, 105
classes d’absència sense justificar. L’absentisme escolar ha
augmentat de mitjana a les Illes Balears un 0,7% entre 2010 i
2014; per illes, a Eivissa augmenta un 0,9%, a Menorca un
0,1%, i a Mallorca un 0,7%. Per nivells educatius, a l’educació
pública entre 2010 i 2014 no hi ha diferència d’absentisme a
primària; a secundària l’absentisme ha augmentat un 2% el 2014
respecte del 2010; i a la concertada tampoc no es registra cap
diferència a primària i a secundària augmenta un 1,1%. 

De mitjana, entre el 2010 i el 2014 a les Illes hi ha hagut un
absentisme a primària amb resultat del 3,8% als centres públics,
mentre que a secundària la mitjana entre 2010 i 2014
l’absentisme ha estat del 8%. Els nivells màxims d’absentisme
estan localitzats a segon de secundària, mentre que a tercer
d’ESO, de secundària, la tendència general és a disminuir
lleugerament. A l’ensenyament concertat l’absentisme és
inferior: a primària se situa al 0,5% i a secundària al 3%. Per
illes, les tendències a Mallorca responen al paràmetre global que
acabo d’explicar, perquè a Mallorca és on es concentra la
proporció més elevada d’estudiants; a Eivissa el perfil
d’absentisme és més elevat que la mitjana, un 6% a primària i
un 13% a secundària; a Menorca, en canvi, la taxa d’absentisme
se situa per davall de la mitjana, tant a primària com a
secundària, amb un 0,6% a primària i un 3,8% a secundària,
amb excepció dels centres concertats, on és superior a la
mitjana. 

Analitzant les xifres curs per curs durant la implantació, en
concret, del projecte de tractament integrat de llengües, el curs
passat a primer, tercer i cinquè de primària i a primer de
secundària s’observa que les taxes mitjanes d’absentisme foren
molt similars a les del curs anterior als mateixos nivells
educatius, tant als centres públics com als centres concertats. Si
comparam les dades d’absentisme respecte del primer any de la
sèrie, és a dir, les dades de 2010, la hipòtesi que amb el
trilingüisme, mitjançant el Decret de tractament integrat de
llengües, va fer augmentar l’absentisme queda completament
refutada donat que els augments en les taxes d’absentisme són
mínims i en alguns casos fins i tot davallen.
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Concretament, els donaré les dades: a l’educació pública, 1r
de secundària on s’implantà el TIL, el Tractament integrat de
llengües, l’augment d’absentisme entre 2010 i 2014 és del 2,4%,
en canvi, a 3r d’ESO on no s’implantà l’augment fou superior,
un 2,6% entre els mateixos anys. A la concertada les xifres
mostren la mateixa tendència entre 2010 i 2014, l’absentisme a
1r d’ESO augmentà un 0,8%; a 2n, un 1,5%; a 3r, un 1,1%, i a
4t, un 1,3%.

Per tant, amb les dades a la mà podem concloure que
l’evolució de l’absentisme escolar no guarda relació directa en
els nivells educatius on es va implantar amb el Decret de
tractament integrat de llengües per aplicar el trilingüisme, sinó
que l’absentisme manté relació directa amb l’edat i amb el
moment vital dels estudiants, cosa que és una tendència clara i
sostinguda en el temps.

En resum, l’absentisme es manté a nivell similars a fa quatre
anys, així com els resultats dels nostres alumnes, sense que
aquest canvi de model cap al trilingüisme no hagi suposat una
disminució en el nivell de coneixements ni en un augment de
faltes a classe. 

Queda, és veritat, molta feina a fer, fem feina cada dia per
millorar el sistema educatiu i aquesta és al nostra labor, la nostra
feina per millorar també el nivell formatiu i les oportunitats dels
docents, per millorar els recursos dels joves, per millorar
l’atenció a les necessitats especials, per tenir en compte la
realitat social de cada centre, cada curs, cada etapa i cada
municipi. No ho hem negat mai i per això fem feina. Aquesta és
la nostra responsabilitat i, per això, aquest també és el nostre
compromís.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts perquè els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa deman als grups si fa falta
aquesta... suspensió de temps. Continuam, no? Idò, continuam.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguir
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores
diputades, senyors diputats, Sra. Consellera i persones que
l’acompanyen.

Sra. Consellera, em permetrà que aquesta vegada en lloc
d’agrair la seva presència com marca la cortesia parlamentària,
les meves paraules en canvi siguin d’enèrgica protesta perquè
aquesta compareixença es produeix deu mesos després de ser
solAlicitada donant mostres de menyspreu del seu govern envers
aquest parlament i els seus diputats i diputades. Ara entenem la
insistència del Grup Popular, del Partit Popular a voler
disminuir el nombre de diputats d’aquest parlament que no és
per estalviar doblers, sinó, en el cas de governar, és per estalviar
controls i explicacions.

Els grups parlamentaris en l’oposició en conjunt varen
solAlicitar aquesta compareixença en un context molt concret i
ho volem recordar aquí. Evidentment, davant de l’allau de dades
que ha donat la consellera, nosaltres hauríem d’haver demanat
un recés per poder estudiar-ho, però tampoc no bastava amb el
temps que tenim aquí, per tant, ja ho deixam per mirar-ho en
deteniment al Diari de Sessions, però és clar, açò es va demanar
en un context, en un moment, fa deu mesos com dic, al mes
d’abril..., en aquesta comunitat passen coses, tantes coses cada
dia que és molt difícil fer memòria que ha passat ja fa un any.

Aquest context -com dic- era l’aplicació del TIL,
efectivament, el Tractament integrat de llengües, i els inputs
tant descoratjadors que arribaven dels centres docents en relació
amb com s’estaven rebaixant els continguts en aquelles matèries
no lingüístiques que s’impartien en anglès. Efectivament, vostè
ens ha donat dades globals, però seria important també conèixer
les dades d’aquelles assignatures no lingüístiques que s’han
donat en anglès, com var fer l’associació de directors a la qual
em referiré després.

La nostra intenció, ho recordarem ara, era que la consellera
i altres responsables dels departaments exposassin de forma
detallada i comparada els resultats acadèmics, tant per cent
d’aprovats, nota mitjana d’aprovats, tant per cent de la matèria
impartida entre d'altres detalls del curs 2013-2014 en relació
amb els tres cursos anteriors; en especial, era d’aquelles
matèries no lingüístiques que s’havien impartit en anglès per
poder extreure conclusions clares, cosa que haurien d’haver fet
vostès amb els centres adherits al pla pilot abans d’aplicar el
TIL, cosa que no es va fer, perquè les dades són importants
quan tens una sèrie, quan pots comparar el curs 2011-2012,
2013-14, 14-15... vull dir, tres o quatre anys.

Hi havia també un altre motiu, no només arribaven queixes
per part de la direcció dels centres per problemes d’ordre
acadèmic, sinó que també s’havien públiques dades que feien
evident com havia augmentat la conflictivitat i l’absentisme,
també en aquests anys de govern del Partit Popular, on s’havien
aplicat retallades no per al TIL, sinó retallades en recursos que
podien afectar el normal desenvolupament de la vida docent.
“Los conflictos en los centros se triplican, los casos de acoso
escolar llegan a 179", aquest és un dels titulars d’un diari de dia
18 de març de 2014. 
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A conseqüència d’açò i de demanar explicacions als plenaris
que no varen ser satisfets per part de l’anterior responsable del
seu departament, el 22 d’abril de 2014 vàrem registrar,
efectivament, la solAlicitud de compareixença de la consellera
acompanyada dels responsables de l’Institut d’Avaluació i
Qualitat del Sistema Educatiu, l’IAQSE, que veig que han
vingut, de l’Institut de la Convivència i Èxit Escolar, que no ha
vingut, i del departament d’Inspecció Educativa que tampoc no
ha vingut.

Dit açò, és evident que ara les dades de l’any passat poden
tenir un interès estadístic i de sèrie, però les coses han canviat,
el TIL ja no està en vigor, els centres com bonament han pogut
han intentat tornar a la normalitat que els havia estat furtada i el
que ara interessa són les dades actuals, que són les vàlides per
avaluar el sistema i extreure conclusions de cara a anar
millorant la situació, una situació que mai no ens ha satisfet,
com a ningú de les Illes Balears, que no ens pot satisfer ni a
nosaltres ni tampoc a la conselleria perquè l’important és
sempre anar avançant i no quedar-se satisfet amb el que ja es té.

El problema és que des que vostès governen és molt difícil
tenir les dades al dia. L’IAQSE es va quedar sense el seu
responsable anterior, el Sr. Cañellas, que va ser un més entre
tots aquells càrrecs que han abandonat la conselleria, ja no
record si va ser cessat o va dimitir. Si tenim dades actuals
d’abandonament escolar ara és perquè les publica el ministeri i
sabem, per exemple, per desgràcia, que a les Illes Balears s’ha
invertit la tendència de l’anterior legislatura que era anar
millorant i ara tornen a augmentar, però no tenim les dades de
la taxa bruta de graduació d’ESO, per exemple, de l’any 2012-
2013 i molt manco les del curs 2013-2014 que són les que
reflecteixen el fracàs escolar. No fa gaire s’han penjat les del
curs, els indicadors del curs 2011-2012 i les comparatives per
comunitats autònomes encara són relatives al curs 2010-2011.

Hauran observat els senyors diputats i les senyores diputades
que ja no es parla de fracàs escolar en aquesta comunitat
autònoma en aquesta legislatura,  sembla que ja no existeix, és
clar, perquè no hi ha res més fàcil, no es faciliten les dades i ja
està. Per tant, Sra. Consellera, la meva primera pregunta seria:
quines són les dades de fracàs escolar de la nostra comunitat
autònoma aquest any, les darreres?, o el que és el mateix, quines
són les dades de graduació d’ESO del darrer curs?

M’agradaria saber, per tant, quines són les dades també que
vostès utilitzen en la presa de decisions i per planificar les seves
polítiques educatives des de... les que tenen, des de fa quatre
anys, aquestes que jo els he comentat del curs 2011-2012,
l’anterior o les actuals i si les tenen m’agradaria saber per què
no estan penjades.

Per altra banda, la nostra petició de compareixença de l’any
passat també va coincidir en la difusió de l’Informe d’anàlisi
dels resultats de l’aplicació del projecte de Tractament integrat
de llengües, TIL, a 1r d’ESO que va elaborar l’Associació de
Directors i Directores d’Educació Secundària de Mallorca on al
costat dels percentatges d’aplicació del TIL, segons l’enquesta
que havien fer als centres -cosa que ara ja és totalment
irrellevant-, es podien llegir coses tan preocupants en relació
amb els mesos d’experiència pràctica del TIL als centres com
que “cadascú fa el que pot”, “la improvisació en la implantació
del projecte no ha permès els dissenys de criteris metodològics

als directors comuns” i “l’administració educativa no ha donat
cap tipus d’orientació ni formació específica al professorat”, que
els continguts de les matèries que es fan en anglès s’havien
hagut de rebaixar en la majoria dels casos un 60% a causa de la
manca de competències en aquest idioma tant per part de
l’alumnat com del professorat, que el projecte TIL tal com
estava plantejat incrementava “la possibilitat de fracàs en la
majoria de casos en què una matèria no lingüística s’imparteix
en llengua anglesa i pot tenir un impacte negatiu en
l’aprenentatge dels continguts de la matèria en qüestió”, etc.

No els estranyi, idò, la nostra preocupació pel rumb que
prenia el nostre sistema educatiu l’any passat i que va ser salvat
per sort per la campana del Tribunal Superior de Justícia.

Ara ens trobam novament davant un nou ensurt, que és
l’aplicació de la LOMQE que també s’està fent de manera
precipitada, sense la serenor i la tranquilAlitat necessàries per
dirigir bé i consensuar com es posa en marxa el currículum de
secundària i batxillerat i veure com realment es poden
minimitzar els efectes de la LOMQE a la nostra comunitat
autònoma.

Posaré només un exemple, la filosofia... l’assignatura de
filosofia, història de la filosofia també ha estat relegada als
nostres estudis tal com temien molts de professors i professores,
també hi ha queixes de com queden la música i els
ensenyaments artístics i de com han d’organitzar també les
hores que tenen de lliure configuració, però sobretot hi ha
queixes de com s’estan fent les coses. 

El ministeri ha tengut un any per elaborar el currículum, la
comunitat autònoma només ha tingut un mes i mig, però ara
només tenim set dies per fer alAlegacions i segons tenim entès no
serà fins a finals de maig, quan vagi tot molt bé, que es podran
aprovar definitivament. 

Açò vol dir que es faran les prescripcions sense saber de
quines assignatures es matricularà l’alumnat ni el professorat
sabrà si queda o no queda a aquest institut ni els equips directius
podran planificar de manera ordenada el proper curs i tot açò...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada, vagi concretant.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...sí, Sra. Presidenta, gràcies-, tot açò ha de tenir una
incidència..., ens fa por que tengui incidència en els resultats
també educatius.

El mateix passa amb el sistema universitari el qual sense
haver avaluat encara l’adaptació al Pla Bolonya, perquè aquest
any sortiran els primers graus, ja s’anuncia una nova reforma,
que per sort ha tornat ser aturada també per la campana dels
rectors que la posposen dos cursos, una reforma que provocarà
desigualtats en l’accés a la universitat, en els continguts, en la
formació i en el posterior accés laboral.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 84 / 19 de febrer del 2015 1259

 

En definitiva, aquesta legislatura està acabant tal com va
començar en allò que respecte a la intranquilAlitat, desassossec,
inestabilitat, improvisació i desigualtat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera i el seu equip, abans de començar
només un previ: crec que no val agafar-se a les debilitats de
l’estadística en açò que depèn del grau de dificultat de la prova,
del professor... per acabar amb l’estadística. Ja sabem que
l’estadística té moltes debilitats, per açò és la ciència més
inexacta de totes les ciències exactes, però fer açò i desmuntar
una ciència, encara que sigui inexacta, com a instrument per
avaluar i analitzar la situació, en aquest cas de la implantació
del decret TIL, no val, em sorprèn.

En qualsevol cas, el perquè de la solAlicitud de la
compareixença, sense cap dubte per la manca de transparència
en el procés d’implementació del decret TIL, avui mort -com
s’ha dit- pel dictamen del Tribunal de Justícia i mort també per
la contundència dels fets.

Avui s’aplica realment, més enllà de les floritures, als
centres que han volgut, el principi de voluntarietat de docents i
pares; també per part d’aquells centres que han cregut que
tenien els recursos suficients, recursos per tant, allò que demana
el món educatiu; i en tercer lloc, pels centres que creuen que els
seus docents i els seus alumnes tenen el coneixement adequat
per poder implantar aquesta metodologia, principis de
flexibilitat que existien abans del TIL a través d’altres
programes i que s’han recuperat amb la mort del TIL i és que la
immersió lingüística en anglès, és a dir l’aprenentatge d’una
llengua estrangera a través d’una assignatura o d’una matèria no
lingüística impartida en la llengua en qüestió, anglès
majoritàriament, no és ni un mètode excelAlent ni un mètode
dolent, és un bon mètode si es donen les condicions abans
exposades de voluntarietat, de recursos, d’adequació, a més a
més de les ràtios, d’atenció diversificada, etc.

Al procés d’implementació del nou mètode, forma part del
mètode, hauria d’haver format part del mètode, fer un seguiment
rigorós, escrupolós i transparent d’aquesta implementació i de
l’impacte sigui positiu o sigui negatiu sobre l’objectiu final
perquè l’objectiu final no es por perdre i en tot aquest procés
s’ha perdut, que és millorar globalment l’aprenentatge dels
nostres alumnes.

Torn a la pregunta, idò, per què la petició d’aquesta
compareixença?, doncs per tenir informació tècnica, científica
-com li agradava molt dir a l’anterior consellera-, informació
real del procés d’implementació del decret TIL, no de la
validació d’un mètode teòric, no de la validació d’un mètode
que ha fracassat o ha triomfat allà o allà enfora, sinó aquí, la
implementació d’un procediment, d’un mètode, d’una
metodologia aquí, al context de les Illes Balears, al context de
manca de recursos, al context generat pel decret del TIL.

Quines dades i informació tenim per saber d’aquest
impacte?, home!, tenim la informació que han elaborat els
docents, com ja s’ha dit, tenim la informació que ha aportat la
Universitat, tenim la informació de l’IAQSE, tenim la
informació de l’Institut de Convivència que haurien de ser
suficients, però que en lloc d’aclarir en quina situació estam,
l’únic que fan és no donar, no especificar, no aclarir en quina
situació estam, per açò proposam a la conselleria que faciliti
dades.

Li proposàvem en aquesta compareixença dades
acadèmiques, que jo no dic que sigui el millor indicador, però
atesa la manca d’informació, atesa la situació que vàrem viure
era un indicador possible i, les dades, les tenim, avui hi ha
l’IAQSE aquí, les hi podem demanar directament.

L’IAQSE té un històric de dades, té les dades organitzades
per cursos, per assignatures, per avaluacions i a més a més
diferenciables per aquelles assignatures que s’han impartit en
llengua anglesa o en llengua castellana o en llengua catalana.
Per tant, és molt fàcil creuar, és molt fàcil fer el tractament
d’aquestes dades per tenir almenys una mesura de com i en
quina mesura ha afectat el decret TIL a l’hora d’impartir
matemàtiques, ciències socials, anglès mateix, com ha afectat,
com ha afectat quant als currículums, als continguts impartits,
com ha afectat quant al nombre d’aprovats i de suspesos i com
ha afectat quant a la mitjana de les notes dels que han aprovat.
Aquestes les dades hi són. Aquestes dades hi són perquè no és
cert que les introdueixen els directors, les introdueixen els
professors i aquestes dades, hi ha un històric importantíssim que
és molt fàcil de treure, a mi m'agradaria avui aquí mateix amb
un ordinador, per favor, que el duguin i que els professionals de
l’IAQSE el treguin, que el treguin, que facin el creuament de
dades que avui aquí li demanam i, què és el que li demanam?,
dades organitzades, tractades per tal de comparar els cursos, una
trajectòria suficient i veure l’impacte del decret TIL.
Efectivament, comparar dos cursos, dos anys no és suficient, per
açò hi ha la història, per açò s’han d’agafar dades suficients per
tal que la mesura sigui correcta.

I què tenim en aquest sentit?, tenim la prova, a la qual s’ha
referit també la consellera, del 2013-2014 de les quals la
consellera anterior deia que s’han millorat les competències
lingüístiques, com a conclusió, s’ha millorat el sistema educatiu,
arribava a dir açò, i a més a més les assignatures no
lingüístiques no només no s’han vist afectades, sinó que han
millorat, Déu n'hi do! D’açò volem, idò, que ens parli avui.
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Què diu l’estudi, el resultat d’aquesta prova diagnosi 2013-
2014?, ho ha dit vostè, 3r de primària en anglès, el percentatge
de consolidació de competències lingüístiques passa del 61,1 al
72..., etc., no ho repetiré, llegiria, diria exactament el que ha dit
la consellera, unes consideracions..., idò, m’agradaria que
m’expliqués la metodologia, és cert que unes proves pretest i
posttest es poden passar a grups diferents?, jo, fins ara s’havien
passat, la metodologia que havia utilitzat fins ara, no sé si
l’IAQSE, però la que s’utilitza habitualment es sobre el mateix
grup, perquè si no, no és comparable, però bé, a part d’açò, les
avaluacions de diagnòstic i avaluacions de competències
bàsiques estan fetes a 4t d’ESO i en totes hi ha un percentatge
de consolidació de competència lingüística i de totes es pot
deduir que hi ha hagut un procés d’aprenentatge, clar que sí, des
d’inici de curs a final de curs. Ja m’hagués preocupat, Sra.
Consellera, que des de principi de curs a final de curs no hi hagi
hagut un procés de consolidació d’una de les competències
lingüístiques, m’hagués preocupat molt, però res més, res més.

No hi ha cap possibilitat de comparar els nivells de
competència lingüística d’un alumne de 1r, 3r o 5è de primària
del curs 2013-2014 amb aplicació del TIL amb el nivell que
tenia un alumne en matèries lingüístiques en els mateixos cursos
el curs 2012-2013 sense TIL, i és que les proves no indiquen res
respecte de l’impacte del TIL. M’agradaria que em tornés a
explicar i em convenci què aporta la prova i diagnòstic 2013-
2014 respecte del decret TIL.

Igualment, l’estudi es refereix just a competències
lingüístiques, però els efectes del TIL no només s’han de veure
sobre les competències lingüístiques, quin és l’impacte sobre les
matèries no lingüístiques impartides en anglès? Què tenim més
a part d’aquesta prova? Tenim un estudi que la conselleria va dir
que tenia i que no hem vist, m’agradaria que avui el pogués
aportar. Llegiré textualment el Diari de Sessions, la informació
de la consellera en el seu moment, deia textualment: “entre els
cursos que hi ha hagut TIL i els que no les oscilAlacions dels
percentatges de les avaluacions són mínimes, just són d’entre
1,45% i 1,36% a secundària i entre un 0,64 i un 0,19 a
primària”. On és aquest estudi? El pot aportar? El podem
conèixer? L’hem cercat, no el trobam.

També, en el Diari de Sessions, la consellera deia: “el
percentatge aprovat de totes les assignatures de totes les illes
també és molt similar al dels anys anteriors, què vol dir açò? -
deia la consellera- que no hi ha hagut més fracàs, no hi ha hagut
més fracàs general i en les tres competències lingüístiques s’ha
millorat de forma significativa”. Com deia la portaveu del Grup
Socialista, podríem tenir les dades de fracàs escolar ja que s’ha
referit l’anterior consellera per comprovar que açò és així?

I dades que tenim que qüestionen, jo crec que d’arrel, el
principi, el perquè del TIL, el perquè de l’argument bàsic que
justificava el TIL que deia, les competències en anglès no són
bones, hem de fer alguna cosa. Home, no són prou bones,
evidentment, com no són bones les de castellà i les de català, hi
estam totalment d’acord, però no podem justificant, agafant-se
a una debilitat, doncs, generar una debilitat, estendre aquesta
debilitat a tot el sistema. S’han d’enfrontar una millora global
del sistema, és cert, que ha de permetre que l’anglès, el català,
el castellà, les competències no lingüístiques millorin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí. I en aquest sentit ho confirma, és a dir, confirma que no
hi havia una diferència en les competències lingüístiques els
diferents informes que té penjats en aquest moment IAQSE a la
pàgina web, s’ha feta en el 2014 a 2n d’ESO, no tenc temps
d’estendre’m, també a la de 4t d’ESO l’avaluació de diagnòstic
2012-2013, però les dades confirmen que no hi havia diferències
i, a més, no n’hi havia i no li llegiré perquè no tenc temps ja
l’anàlisi que fan els exdirectors de l’IAQSE, el Sr. Gaspar
Nicolau, Bartomeu Canyelles i Miquel Sbert. L’anàlisi jo crec
que és prou clar, no hi havia la justificació que avalava tot açò.

I acab, ens ha dit les dades de conflictivitat i d’absentisme,
jo, per ara, les dades que seguia són les, i seguesc, penjades a la
pàgina web del curs 2011-2012, 2012-2013, no tenim les de
2013-2014, ja les sabrem, i les dades són les dades, bé, podem
també posar la calculadora damunt la taula comparem les dades
de conflictivitat del curs 2011-2012, 2012-2013 i d’absentisme
i expliqui’m i expliqui’m on són les diferències, si vol fins i tot
de metodologia, ho podem analitzar que l’estudi, a més, no
detalla, però aquestes dades diuen que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Diputat, ha passat molt del seu temps.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... sense tenir en compte -sí, sí- sense tenir en compte
l’absentisme esporàdic l’absentisme incrementa un 60% i no li
justificaré per què eliminin l’esporàdic, just podem parlar, i el
nombre d’expedients i de conflictivitat s’ha multiplicat per 3,2
i per 4,3. Si no és cert expliqui’m per què no és cert.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Vull agrair la compareixença de la
consellera i del seu equip. Efectivament, Sra. Consellera, queda
molt de camí per recórrer i els canvis en els models educatius
són lents i mereixen serenitat en la seva implantació i altesa de
mires en els seus objectius. Està clar que tant a nivell nacional
com a nivell autonòmic hem començat un nou model educatiu
que vendrà a millorar la qualitat educativa tan injuriada en els
darrers vint-i-cinc anys.
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Avui, aquí, s’ha demostrat o s’ha desmuntat, perdoni, avui
aquí s’ha desmuntat una llegenda urbana, s’ha desmuntat una
previsió d’aquests que vaticinaven les set plagues d’Egipte amb
el nou model educatiu simplement perquè s’impulsava, perquè
l’impulsor d’aquest nou model educatiu era un govern del PP.
Aquest model no pot fallar, sobretot perquè incorpora la llibertat
en el nostre sistema educatiu. Si aquí algú volia insistir que el
model plurilingüe és nefast i que fa baixar les competències
lingüístiques dels alumnes i el coneixement de les matèries li ha
sortit malament la jugada, podrà continuar dient-ho, però en
contra dels resultats de les proves de diagnòstic realitzades.

Els record que és l’oposició que ha demanat la personació,
els record que és un tema summament tècnic i que les
conclusions són un resum i són les següents: primer, que
continuen els baixos nivells de conflictivitat i absentisme i que
són similars als dels darrers quatre anys, mentre que els resultats
acadèmics en el període d’incorporació del model plurilingüe es
troben en una tendència de millora de la comprensió dels
nostres alumnes. 

Voldria posar en valor el grau de satisfacció dels centres
quant als objectius aconseguits en matèria de convivència, la
qual cosa ve a demostrar que aquells que parlaven d’alta
conflictivitat a la comunitat educativa i que aquesta s’havia
traspassat a la pròpia convivència en els centres no tenien raó i
tal vegada responia més a una interpretació intencionada que a
una constatació de la realitat.

El que sí és inqüestionable és que el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears va anulAlar dos preceptes del decret
aprovat el desembre de 2010 pel qual el Govern del pacte
regulava la convivència en els centres educatius, i ho dic
textualment, “puesto que anulaba la libertad del centro”, és a
dir, els campions, els que ens parlen que nosaltres no tenim en
compte la llibertat del centre ni l’autonomia del centre resulta
que el 2010 fan un decret de convivència del centre i el Tribunal
Superior de Justícia els ha d’anulAlar dos punts perquè
anulAlaven la llibertat del centre. Els va anulAlar un decret no per
qüestió de forma sinó per no complir clarament un dret bàsic
com és l’autonomia del centre.

Voldria, en aquest punt, congratular-me del resultat del
diagnòstic aquí exposat i felicitar a la conselleria, al director
general de la conselleria, a tots els tècnics i, per suposat, als
professionals de la docència que fan possible aquestes millores
i des del Grup Parlamentari Popular animar-los en la seva tasca
diària de la qualitat educativa. 

Si no he comptat malament la consellera s’ha referit a les
dades comparatives amb la paraula "millora" en sis ocasions,
tantes com diagnòstics s’han realitzat. Per tant, l’estadística és
d’un contundent cent per cent de millora de les competències
lingüístiques en les dues llengües oficials de la nostra comunitat
i en l’anglès. 

És significatiu veure com sense mitjana de millora de les
competències lingüístiques d’un 12% a 5è de primària se situï
la millora per sobre de la mitjana, concretament d’un 15% de
millora en anglès i un 14% de millora en català, mentre que en
3r de primària la llengua castellana se situa per sobre de la
mitjana amb un 13% de millora, sent la competència en anglès
la que més ha millorat seguida del català i, en tercer lloc, trobam
la competència en castellà.

Poden vostès ara mirar i criticar el diagnòstic, volen que jo
els digui la veritat? No esperava una altra cosa, fa vint-i-cinc
anys que el PSOE no es pren seriosament l’educació, parlen de
pactes i no vénen a la ponència per al pacte educatiu en el si
d’aquesta cambra. Vostès no es prenen seriosament l’educació,
demanen una compareixença, demanen un diagnòstic i si no els
va bé les conclusions critiquen els mètodes utilitzats. 

Per acabar ja, Sra. Presidenta, vull recordar una frase, estos
son mis principios, si no le gustan tengo otros. En matèria
educativa vostès utilitzen contínuament aquesta frase i veient ja
els darrers esdeveniments d’aquests darrers dies també puc dir
que no només ho utilitzen en matèria educativa, veient què ha
passat a Sóller pareix que també ho utilitzen en matèria política.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula l’Hble.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (María Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats, per les
seves intervencions. Bé, amb relació a les dades que he aportat
en la intervenció, tant pel que fa a l’absentisme com pel que fa
a la conflictivitat escolar o la convivència, els resultats
acadèmics, els he donat percentatges i dades, els he donat de
competències, de matèries lingüístiques, no lingüístiques, per
cursos, per illes. Crec que he donat deguda explicació i pens que
dibuixen un sistema bastant estable, un sistema que és bo, que
també és millorable, també ho he dit, i que si és millorable
nosaltres el volem millorar.

Quant a les dades saben vostès que tenen els indicadors de
2013 a la web de la conselleria, l’IAQSE fa publicacions cada
any per juny. Sí els he de dir que és veritat que enguany s’ha fet
la publicació en el mes de desembre precisament perquè l’any
anterior, l’any 2013, hi va haver moltes avaluacions i, per tant,
hi ha hagut més retard, però evidentment això ha suposat una
major informació i que enguany per juny es penjarà el 2014. Per
tant, pensam que seguim la periodicitat que habitualment té
l’IAQSE a l’hora de donar les seves publicacions una vegada
(...) sinó quan es té la recopilació de la informació, quan es
valora tècnicament i quan està preparada per poder-la penjar
públicament perquè sigui coneguda. 
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En tot cas, també li he de dir que pens també de tot el que he
dit, a part de les dades millorables o no millorables, que les
dades es fan globals, com els he dit, perquè es fan no per
assignatures, perquè les notes acadèmiques poden estar
precisament influïdes per la metodologia que empri el
professorat en concret o pels criteris de correcció que es puguin
fer, d’entre altres, que es fa avaluacions de diagnòstic, sí li he
dit, a més amb criteris tècnics i científics, igual que empren
organismes nacionals i internacionals, i que si vol més detall de
qualque cosa en concret ho demani en concret i es valorarà pels
tècnics de l’IAQSE. No obstant això, la màxima publicitat és la
que es dóna pel Govern, no digui que a aquest govern manca
transparència perquè precisament aquest govern ha incrementat
el percentatge de transparència amb relació als governs
anteriors.

També dir-li que sí m’acompanyen, a més, com s’ha dit en
un principi, responsables precisament de totes aquestes dades
directament pels seus directors o pels directors generals en
concret responsables últims de qualsevol institut o de qualsevol
departament de la conselleria pel funcionament escalonat
institucional que hi ha, evidentment, dins els departaments
d’educació.

Pensam també, per altra banda, i crec que és important, a
part de donar les dades que s’han donat les bones i les dolentes,
perquè n’hi ha de bones i n’hi ha de menys bones, però el
Govern del Partit Popular funciona així, amb dades, i són les
dades les bones i les menys bones les que es posen damunt la
taula, i pensam que s’ha fet un canvi de model des de fa dos
anys amb el trilingüisme, un canvi valent, un canvi necessari,
com tots els canvis a vegades poden generar incertesa, jo
sempre ho dic, però se’ls ha de donar una oportunitat, i això
també crec que és important i és la gestió que correspon als
governs per la responsabilitat que suposa governar, no és seguir
la corrent del que ja hi ha sinó anar millorant aquelles coses i
qüestionar-se aquelles coses que es puguin millorar, i la finalitat
era conèixer perfectament, evidentment, les nostres llengües
cooficials, el castellà i el català, i així potenciar el coneixement
de la llengua anglesa preferentment o altra llengua estrangera.

Els resultats, també ho he dit, d’aquest canvi no es veuran de
manera clara fins a mig termini, evidentment no basta ni un curs
ni dos, també vostès ho han dit, per poder extreure conclusions
sobre els seus efectes, però sí estam segurs i pensam i procur no
fer asseveracions si no hi ha un cert coneixement o seguretat, no
ho sol fer, estic segura que d’aquí uns anys es constatarà que
aquest model nou de la implantació del trilingüisme, mitjançant
el tractament integrat de llengües, mitjançant pla pilots o
aquelles fórmules que es considerin convenients i que
l’experiència ens vagi demostrant, que aquest model implantat
pel Govern del Partit Popular incrementa i millora el
coneixement de la llengua anglesa, incrementa i millora el
coneixement i la qualitat de l’educació dels nostres estudiants.

El coneixement del trilingüisme també pens que avui en dia
ningú no qüestiona com a necessari en aquesta societat de
Balears on el turisme és el principal motor econòmic i el
coneixement de les llengües és fonamental i per això hem fet
feina aquesta legislatura des del principi, per potenciar el
coneixement de les llengües cooficials i l’anglès, i ho tenim
claríssim en aquest sentit.

Puc entendre que les dades no els puguin agradar perquè són
les que són, però el Govern del Partit Popular, com els deia,
funcionam així, funcionam amb dades, amb la seriositat de les
dades en totes les matèries, en turisme, en economia, en sanitat
i també en educació. La seriositat de les dades les que són bones
i les que no són bones, ens agradin o no ens agradin, i això és la
seriositat de governar i la responsabilitat de governar pels
interessos generals. 

Jo afirm que el model és millorable, i ho he dit des del
principi, a més, ho saben vostès, queda feina a fer i l’afrontam
amb responsabilitat escoltant les necessitats de cada centre
educatiu, també ho he dit des del principi, ho hem dit tota la
legislatura, si es necessiten més especialistes, si ens hem
d’adaptar a la realitat social de cada centre, si s’ha
d’especialitzar l’ensenyança en funció del tipus d’alumnes, si
s’ha de tenir en compte la diversitat i a poc a poc així anam
resolent les necessitats.

A les Illes Balears, per altra banda, vostès em parlaven que
feim una compareixença deu mesos després, és una
compareixença on feim referència dins la dinàmica que
correspon al Parlament, ara perquè és ara quan ha correspost,
però amb relació a la pregunta que es feia, evidentment, si
demanaven dades de 2013, de 2014 són les dades que s’han
aportat; però també li diré, per exemple, si volen saber que les
Illes Balears aquest curs hi ha matriculats aproximadament
200.000 estudiants en les diferents etapes, tant d’educació
obligatòria com centres d’adults i escoles oficials d’idiomes,
200.000 estudiants pels quals es fa una feina important, pensam,
perquè rebin una educació de qualitat i una formació igualitària
i equitativa. Per aconseguir-ho es necessita un sistema flexible,
es necessita professionals amb formació actualitzada, es
necessita atenció especialitzada en la diversitat, com ja deia, per
reduir fracàs i abandonament escolar.

També els he de dir amb això, a nivell d’abandonament
entre els joves de 18 a 24 anys quan han acabat el segon cicle
d’educació secundària i que no segueixen cap tipus de formació,
que està actualment al voltant del 30% a les Illes Balears, que
és una xifra elevada, és veritat, i que és una taxa que no ens
podem permetre, amb això també hi estarem d’acord tots i
també ho hem dit i les xifres són les que són, però també
permetin-me que els digui que en els darrers anys ha baixat si
tenim compte que la legislatura passada va arribar a ser del
40%.

Què estam concentrats a millorar la qualitat del sistema
perquè aquesta taxa baixi? Clar que sí, per això aquest curs
2014-2015 s’han contractat 373 docents més que el curs anterior
per a l’escola pública, també hem posat en marxa un total de 92
cicles formatius a formació professional bàsica, per precisament
fer front i lluitar davant el desincentiu i la falta d’ilAlusió que hi
ha darrera a vegades d’un fracàs escolar, distribuïts en 61
centres educatius arreu de l’arxipèlag balear, que hem impulsat
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també la formació professional dual on som pioners en tot
l’Estat, i ho saben, en una modalitat que alterna formació en el
centre educatiu amb el centre de treball i ens trobam en el tercer
curs on hi ha l’opció de triar formació professional dual pel qual
aquesta conselleria ha posat a disposició un 50% més de places
noves que el curs passat, també s’ha de dir, que pràcticament
hem duplicat els auxiliars de conversa i també és una aposta
valenta i positiva, que també per reduir el fracàs escolar i
l’abandonament i potenciar encara més la igualtat d’oportunitats
atenem a la diversitat i als nins amb necessitats especials, i això
pensam que és una aposta amb la qual tots hi estam d’acord. 

Per això, per exemple, en moments de dificultat hem passat
a disposar aquesta legislatura, vostès em parlaven del nivell de
personal ja no només docent sinó de serveis generals com són
els ATE, els auxiliars tècnics educatius, que depenen de Funció
Pública, en un moment de reducció de la funció pública, s’han
passat de 186 auxiliars tècnics educatius el curs 2008-2009 a
tenir-ne ara 276, crec que és important dir-ho perquè són serveis
generals d’estructura administrativa on aquest govern ha donat
exemple de reducció. L’increment també de docents
especialitzats en audició i llenguatge, els AL, per arribar a 256
actualment, també respon a la voluntat de millorar el sistema
sobretot en temes de fracàs i d’especialització i de diversitat.
Igual com també, és un altre pic el que explica que els centres
educatius tenguin avui en dia 512 pedagogs-terapeutes, PT,
aquest curs per donar suport als joves amb necessitats especials.
Són, també ho vull recordar, 45 especialistes més que els que hi
havia a disposició quatre cursos enrere.

També, per altra banda, per millorar els resultats acadèmics
dels nostres estudiants hem de donar formació als docents i hem
d’avançar en aquest sentit, com es fa amb la resta d’empleats
públics, i ens esforçam, i crec que això també és de destacar i
val la pena destacar-ho perquè és així, perquè són dades, per
dissenyar plans de formació aplicats a les necessitats
pedagògiques i per això es fan estudis de forma didàctica i que
permetin resoldre els reptes que dia a dia es presenten a classe.
En aquest sentit, dir-los que el pla de formació ofereix 469
activitats formatives amb més de 13.000 places perquè els
docents puguin actualitzar els seus coneixements. 

Vostès em parlen, encara que no sigui matèria d’aquesta
compareixença i seré breu, del desplegament de la LOMQE i els
he de dir que aquesta conselleria i aquest govern té un full clar
per al desplegament de la LOMQE, la LOMQE és una llei que
es va aprovar l’any 2013, jo sempre ho dic, és una normativa
bàsica i s’ha d’aplicar, supòs que no discutirem la validesa i la
legalitat de les lleis que per això es fan i segueixen els seus
tràmits corresponents legislatius per aprovar-se i per respecte
institucional, a més, a les institucions que les aproven així s’han
de fer i s’han d’aplicar, i des de 2013 s’han anat fent els
desplegaments estatals mitjançant els reials decrets que ara
aquest govern desplega. És veritat que sí es va publicar el reial
decret de currículums d’ESO i de batxiller dia 3 de gener al
BOE, però també és veritat que des de la conferència sectorial
de juny, es va posar a disposició de les comunitats autònomes,
es va començar a fer feina, a Analitzar amb esborranys, primer
avantprojectes i esborranys de feina, esborranys que ara han
sortit a la llum, precisament per iniciar ja la tramitació
administrativa dins els tràmits establerts de forma
administrativa, per procediments legalment establerts, on s’han
iniciat tota una ronda de contactes amb els diferents sectors

representatius, sindicats, representants de docents, representants
de pares. Vull destacar precisament que aquest govern posa en
marxa una mesa de pares i mares, mitjançant un decret del qual
se'n finalitza la tramitació, i que el full de ruta està clar i el
desplegament es farà.

I en tot cas, a més els aconsell..., perdó, més que aconsellar
els preg que consultin els esborranys dels decrets, per si hi ha
qualque cosa que vulguin aportar en positiu, evidentment que es
tendrà en compte. El que volem és que es pugui desplegar de la
millor forma possible el curs vinent, tenint en compte que
seguim un full de ruta clar perquè pugui estar finalitzat abans de
finals d’aquest curs, per poder fer la preparació i la planificació
des de la direcció general del curs següent, que s'incorporaran
les aportacions que se considerin, com els deia, positives. I que,
en tot cas s’ha fet amb la màxima flexibilitat-pensam-,
desplegam 76 currículums, donam la màxima autonomia als
centres i deixam un marge de 3 hores, com saben vostès, a més
ha sortit aquests dies a diferents mitjans, que vostès també han
comentat per altres qüestions. També podran veure un poc el
resum que s’ha fet del desplegament, pensam que s’ha fet
respectant la màxima autonomia i donant el màxim marge a tots
els centres, perquè es puguin especialitzar en aquelles matèries
específiques que considerin convenients i hi pugui haver centres
especialitzats en diferents matèries.

Fet aquest parèntesi, dir-los en relació a la compareixença,
que tot això que acabo d’explicar, de qualque manera és un poc
el dia a dia de la conselleria, que tot allò que feim constantment
és intentar millorar la qualitat del sistema i és així, és la veritat.
Ho farem millor o menys millor, però la voluntat i la feina hi és
i hi és dia a dia. Són les iniciatives que els he comentat que hem
posat en marxa i que estam potenciant per aconseguir-ho,
accions que allò que han de fer entre totes és reduir
l’absentisme, aconseguir que també es redueixi la taxa
d’abandonament, evidentment que sí i que els alumnes
assoleixin més competències cada vegada més.

Si no són suficients, o no són les més adequades, creguin-me
que canviarem allò que faci falta per millorar, crec que és una
tònica que jo sempre dic, qualsevol aportació positiva per
avançar, benvinguda sigui perquè el que volem és que sigui
millor per a l’interès general de l’educació i perquè aquesta és
la nostra responsabilitat i el nostre compromís, millorar la
qualitat del sistema educatiu de les nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Passam al torn de rèplica. Per part del
Grup Parlamentari Socialista, Sra. Rita, té vostè la paraula per
un temps màxim de 5 minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo ja he dit que el nostre
interès per saber ara, el febrer del 2015, dades de fa un any
sobre l’aplicació del TIL són relatives i consideram que no són
rellevants, perquè al final ja no s’aplica el TIL, cada centre fa
com ja he dit, allò que pot i allò que bonament pot i ja està. 

No és cert, ho tornaré dir una altra vegada més, no és cert
que nosaltres estiguem en contra d’una tercera llengua, ni molt
manco, a l’inrevés, la passada legislatura es va posar un
programa en marxa que era el de la tercera llengua. Vull dir que
no és cert, en allò que nosaltres estam en contra és del TIL i açò
ho hem dit i ho hem repetit moltes vegades. Però com dic, ja no
ens interessa tant aquesta afectació del TIL, que ja és història,
i ens interessa més una valoració que ara ja es pot fer d’aquesta
legislatura amb dades. Aquest és el nostre interès avui en dia en
aquesta compareixença. 

Veuran que jo he fet poca referència a l’anàlisi que es va fer
l’any passat de les competències lingüístiques en castellà, català
i anglès de principi de curs i a final, perquè van ser
desacreditades per tothom, no hi insistirem, perquè s’havien fet
en grups diferents, no es va avaluar l’alumnat nouvingut, com
he dit, com si no existissin als centres i altres grans deficiències.
Vull dir que ja no tenim interès amb aquestes avaluacions. Allò
que sí ens estranya és que en tres mesos tenien les dades. El
setembre la consellera ja ens va donar aquestes dades. Mentre
que n’hi ha unes altres que són de l’any 2012, curs 2011-2012
i clar així es fa molt difícil fer una valoració.

No obstant açò, aquesta diputada ho ha intentat fer amb el
que ha pogut. I per exemple, les dades de fracàs que vostè
continua sense donar, jo he com he fet un poc de cada any,
efectivament 2007-2008 hi havia un 42,1%. Vam trobar aquesta
comunitat autònoma amb un 42 de fracàs. L’any 2012 un 35,6,
és adir baixava; l’any 2009 un 39; 2010 un 35 i s’ha mantingut
en aquest 35 fins el 2012. No sabem què està passant ni el 2013
ni el 2014. I açò és allò que voldríem saber i no sabem per què
no va tan de veres exposar les dades com va anar amb el
diagnòstic, aquelles proves diagnòstiques del TIL.

Dades d’abandonament escolar, té raó, no va ser un 40% la
passada legislatura, vam rebre aquesta comunitat autònoma amb
un 44,2% d’abandonament l’any 2007. L’any 2009 teníem un
40% com avui, té raó, 2010, 36; 2011, 30,7. Vostès ho van rebre
amb un 30,7 i estam en un 32,1. Aquests és una valoració de
legislatura. Ja en tenim dos, el fracàs i l’abandonament.

Més valoracions de legislatura. M’han arribat unes dades de
les matèries consolidades de segon d’ESO, de l’avaluació de
segon d’ESO, de castellà, de català, d’anglès i de matemàtiques.
Any 1010 de castellà, consolidada un 68,25; 2013-2014 un
56,6%; Una diferència d’11,6 punts en castellà. En català, dades
consolidades 2009-2010, 67,9; 2013-2014, 59,2; una baixada de
8,7 punts en català. En anglès ha pujat un 5,7 de 44,2 ha passat
a 49,9. I en matemàtiques ha passat de 41,5 a 44,6, un 3,1. Però
la baixada d’11 punts i 8 punts en matèries com català i castellà
és una cosa que costa d’entendre, en una legislatura en què s’ha
donat tanta importància a les qüestions lingüístiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA RITA I LARRUCEA:

I ens estranya, és ver que ens estranya el pancatalanisme
aquest i la immersió lingüística, resulta que el català baixa un
8,7% i el castellà un 11%. Vull dir que estava molt millor en la
immersió lingüístic pancatalanista del 2009 que ara. Aquesta és
la realitat d’una legislatura per ara. 

I jo ja acabaré...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ha d’acabar, ha esgotat el seu temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Lamentablement vostès també fallen, per tal de donar les
dades de funcionament del nostre sistema educatiu i lamentam
aquest obscurantisme i la manca de rigor amb aquests
indicadors que s’han ofert. I no sabem si el problema és de
gestió o és de transparència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el Sr. Martí, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Jo, Sra. Consellera, la bondat no la
qüestionaré, d’açò en pot estar absolutament convençuda. El
que li demanam, el que li deman és que exposi públicament, que
transparenti allò que té, simplement allò que té. Estaria
disposada a obrir les dades de l’IAQSE perquè les puguem
conèixer i tractar en el conjunt de ciutadans, o associacions, ho
podríem fer? Per què no? No és açò transparència?

Li donaré alguna de les dades de l’IAQSE. De 1r d’ESO,
compara el 2012-2013 i 2013-2014, són dades de l’IAQSE i si
no, diguin-me que no són certes. Diu: “els resultats globals...”,
-per cert una altra vegada, la veritat és que  referir-se a resultats
globals quan sabem que aquests no desglossats per matèries no
ens ajudaran a conèixer la realitat i utilitzar com argument que
segons el professor, segons la circumstància..., és que així no hi
ha cap estadística que valgui i sigui comparable amb les
anteriors. Però bé, els resultats d’algunes matèries, segons
l’IAQSE, són millors en anglès que puja 2 punts, castellà un 1,4
i baixa en català, 0,12. I sobretot en les matèries que s’han vist
més afectades per la impartició en anglès són per exemple,
ciències naturals que ha baixat 1,33; ciències socials 1 punt;
matemàtiques 0,85; música un 1,35, etc. Són certes? No són
certes?, doncs es mirin la pàgina de l’IAQSE perquè són allà.
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S’ha de dir que açò són resultats efectivament, globals de tot
l’alumnat de les Illes Balears i que si analitzam els resultats
exclusivament per matèries impartides en anglès, que és el que
li demanàvem en aquesta compareixença, torni llegir el títol de
la compareixença, era “matèries impartides en anglès”, a partir
de les dades d’una enquesta que vostès no li donaran crèdit,
però realitzada per l’associació de directors, a 53 dels 68 centres
de les Illes Balears, és a dir, aproximadament un 80%, resulta
que segons aquesta informació, matemàtiques davalla 2 punts,
quan s’ha impartit en anglès; ciències naturals quan s’ha
impartit en anglès baixa un 1,5; ciències socials baixa 10,6
punts; educació plàstica baixa 3 punts; música baixa 6,6 punts.
Jo vull saber si aquestes dades que ha elaborat una entitat, jo
crec que amb accés a alguna informació ben contrastable, doncs
a mi m’agradaria saber si l’IAQSE les nega i si les nega, que
aporti la informació.

Les dades, però,  es curen amb dades, no hi ha més forma.
I jo li tornaré demanar, ja sé que el director de l’Institut de
Convivència no hi és, perquè no n’hi ha. Però hi havia un
director de l’Institut de Convivència, no hi era? Doncs aquest no
hi és i jo voldria saber si l’informe del curs 2013-2014 està
preparat i es publicarà ja com se solia fer en aquestes dates.

I li torn demanar, quina explicació té, perquè els números
són manipulables, però no hi ha volta de fulla, comparant els
dos darrers cursos dels quals tenim informació, l’absentisme
s’incrementa un 60%, expliqui'm on és l’error? O els centres
van aportar la informació malament, els tècnics es van
equivocar, la memòria havia d’introduir modificacions i no ho
va dir?, expliqui-m'ho, però no poden tenir penjada aquesta
informació on diu una cosa i vostès la neguen, com ja va fer
l’anterior consellera.

Bé i parlar de llibertat referint-se al TIL, home em sembla
poc estètic, a part que crec que són termes contraris.
M’agradaria saber a quins centres i a quins pares i mares se’ls
va demanar poder elegir si aplicar o no el TIL en el seu centre.
M’agradaria que m’ho diguessin, a quins pares i a quins centres
se’ls va deixar llibertat per poder elegir si implantar la immersió
lingüística en anglès en algunes assignatures, se’ls va demanar?
No se’ls va demanar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Poc estètic sense cap dubte i per a mi contraris. 

I, Sra. Consellera, dades, dades, quin problema hi ha en tenir
accés a les dades? I dades es curen amb dades. Digui'm on és la
contradicció amb les dades de l’Institut de Convivència en
absentisme i digui'm, després li diré la pàgina si vol, quina
explicació té que l’IAQSE doni dades globals de matèries i en
canvi, l’associació de directors de secundària pugui donar
informació, doni informació d’assignatures impartides en
anglès.

Insistesc, avui la compareixença, el motiu era tenir dades de
les assignatures impartides en anglès. No dades globals de les
matèries impartides en qualsevol llengua. Impacte de la
immersió lingüística en matèries lingüístiques que s’han donat
en anglès. El coneixerem avui?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Aguiló, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Presidenta. Sra. Consellera, com vostè ha dit, els
canvis mai són fàcils i estar al capdavant d’un canvi encara és
pitjor. Simplement donar-los l’enhorabona per aquests canvis
que fan, remarcar que hi ha dos tipus de canvis, els que vénen
a nivell estatal i els que fem aquí dins la comunitat autònoma.
Els que vénen a nivell estatal, recordar que es canvia
l’estructura dels cursos, es canvien els currículums, es canvia la
metodologia i que sols hi havia hagut un canvi tan important
l’any 1990. És a dir, des de l’any 1990 no hi ha hagut canvis a
tota Espanya d’aquestes característiques. Per tant, jo crec que
això és molt important.

I aquests canvis no seran avaluables fins d’aquí un parell
d’anys. És a dir, nosaltres ara parlar d’un 1,5, un 15, un..., això
és impossible dins educació, perquè dins educació s’ha de veure
a llarg termini. Això són els ciments del canvi i una vegada que
tenguem aquests ciments consolidats i comencem a construir
l’edifici d’aquest canvi, és quan podrem parlar de si aquest
canvi ha estat oportú o no ha estat oportú, o ha anat bé o no. El
que sabem exacte és que aquests 25 anys no han funcionat, això
sí que ho sabem, perquè tenim les dades, no només a nivell
nacional, sinó a nivell europeu. Les dades que ens colAloquen en
els darrers llocs. Per tant, era necessari un canvi, un canvi
d’estructura era necessari, perquè des de l’any 1990, torn
repetir, no hi havia hagut un canvi. 

A nivell de comunitat autònoma no ens quedava altre remei
que canviar, entre d'altres coses, una perquè era el model del
Partit Popular i l’altre perquè era un mandat del Tribunal
Superior de Justícia. 
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Llibertat? Sí, llibertat dels pares en l’elecció de llengua
d’aprenentatge. Això és allò que ens manava el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, cosa que durant el pacte
no varen fer, perquè els record i sempre ho recordaré, que la
Sra. Bàrbara Galmés va fer un decret, allà on obligava als pares
que els seus fills estiguessin escolaritzats únicament i
exclusivament en català. Per tant, podem repetir que és un
model basat en llibertat, un model basat en llibertat que no
veurem la seva evolució fins d’aquí un parell d’anys, no veurem
els beneficis d’aquest model fins d’aquí un parell d’anys. Però
era necessari, i era necessari introduir una tercera llengua,
perquè no podem oblidar mai que estam a una comunitat
autònoma eminentment turística. Per tant, si ens estan dient que
el mètode AICLE és una metodologia que funciona a altres
països europeus, traslladem-ho a la nostra comunitat autònoma,
perquè allò que volem és que els nostres alumnes estiguin
preparats.

Simplement això, encoratjar-la a vostè i a tot el seu equip
perquè segueixin endavant. Ens consta des del grup
parlamentari que estan fent moltíssima feina. Per tant,
simplement en nosaltres hi trobaran suport.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. No em
reiteraré gaire, únicament dir que respecte les informacions
oficioses que puguin donar associacions, o entitats, jo som
respectuosa amb totes les dades que es puguin donar, però sí
crec que han de ser més respectuosos amb les dades oficials que
es fan per part d’institucions oficials, en concret les que hi ha
publicades a la web de la conselleria. 

Vostè ha donat tot un seguit de dades, jo li he donat també
tot un seguit de dades i li he donat dades, no tan sols de matèries
lingüístiques, per cursos i per illes, també no lingüístiques.
Precisament li he dit per exemple, a primària que hi havia una
disminució, un impacte negatiu inferior a un 1%, de 0,4 a 0,6,
en funció del curs de primària, lleugerament superior a
secundària. És a dir, li he donat informació. En tot cas li he dit
la metodologia i el sistema que s’empra pels tècnics, perquè així
ho valoren els tècnics, no és que ho digui jo com a consellera o
ho puguin dir vostès.

Evidentment crec que ens hem de guiar per les aportacions
i el parer dels tècnics a l’hora d’aportar dades que en definitiva
no són més que conceptes tècnics i són ells els que han de dir la
manera en què hem d’avaluar aquestes informacions. I les dades
oficials per tant, són les que hi ha penjades a la web i les que
s’aporten per l’institut, per uns tècnics, que amb tots els meus
respectes a més, són els que compleixen els requisits i tenen la
preparació oportuna per proporcionar les dades més correctes,
per donar-nos la imatge d’aquella realitat que hi ha a les escoles.

Tampoc no em reiteraré amb el compromís d’aquest govern
amb les dades. He dit des del principi que nosaltres som
seriosos amb les dades, les bones i les manco bones, perquè
pensam que és una mostra del nostre compromís en la gestió i
serietat que ha de tenir la nostra feina.

I únicament per acabar, em satisfà que per exemple per part
del Grup Socialista, igual que per part nostra, s’aposti pel
trilingüisme, per una tercera llengua, no sé el Grup MÉS, o els
altres diputats no s’han pronunciat en aquest sentit si aposten
també per la tercera llengua. Dir-los que en aquest sentit...

(Remor de veus)

A mi m’és igual si (...) o no aposta. Allò que li he de dir és
que el Partit Popular des del primer dia d’aquesta legislatura ha
dir clarament, en el seu programa, que aposta pel trilingüisme,
que aposta per les dues llengües cooficials a les Illes Balears,
que aposta per una tercera llengua. I de forma valenta ha
intentat posar en marxa aquest canvi de model dins els centres
educatius a les Illes Balears; que s’ha començat a fer un canvi
de model?, és evident que sí; que les dades en conjunt
reflecteixen que aquest canvi és positiu?, que la societat ja no es
qüestiona si és bo o no és bo el trilingüisme perquè en general
pensam que la societat valora com a positiu el trilingüisme?,
aquesta és l’opinió d’aquest govern i del Partit Popular...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci...

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

En aquesta mateixa línia evidentment continuarem fent feina
i continuarem gestionant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Acabat el debat de l’ordre del dia
d’avui, volem agrair la presència de la Sra. Consellera i dels
seus acompanyants.

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