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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la

sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions. No hi ha cap substitució... massa bé.

Compareixença RGE núm. 4207/15, del conseller

d’Educació i Universitat, a iniciativa pròpia davant

comissió, per tal d’informar sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat d’acord amb el programa polític de Govern,

i RGE núm. 4301/15, solAlicitada per una cinquena part dels

diputats de la comissió, adscrits al Grup Parlamentari

Popular, per tal d’informar sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en la Compareixença RGE núm. 4207/15, del

conseller d’Educació i Universitat, a iniciativa pròpia davant

comissió, per tal d’informar sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat d’acord amb el programa polític de Govern; i la

Compareixença RGE núm. 4301/15, del conseller d’Educació

i Universitat, solAlicitada per una cinquena part dels diputats de

la comissió adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d’informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria.

Hi assisteix el conseller d’Educació i Universitat, Sr. Martí

March i Cerdà, acompanyat del Sr. Antoni Morante i Milla,

director general de Planificació, Ordenació i Centres; del Sr.

Juan José Montaño i Moreno, director general de Política

Universitària i Ensenyament Superior; de la Sra. Rafaela

Sánchez i Benítez, directora general de Personal Docent; del

Sr. Jaume Ribas i Seguí, director general d’Innovació i

Comunitat Educativa; de la Sra. Maria Francisca Alorda i

Vilarrubias, directora general de Formació Professional i

Formació del Professorat; del Sr. Antoni Arbós i Grimalt, cap

d’Inspecció Educativa; del Sr. Joan Marqués i Coll, delegat

territorial de Menorca; del Sr. Francisco Javier Gálvez i

Capellà, secretari general tècnic; de la Sra. Aurora Bonnin i

Soler, assessora parlamentària; de la Sra. Catalina Cafalat i

Servera, cap de Gabinet; de la Sra. Rosa Campomar i Veny,

cap de Premsa, i de la Sra. Cristina Barrios i Herranz, adjunta

a Gabinet de Premsa.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, Sr. President, podríem debatre les dues propostes

conjuntament, si vos sembla bé, ja que són sinònims una de

l’altra?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ho donava per suposat, però sí, entenc que sí.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, ho donava per suposat, no voldria fer dues

intervencions...

EL SR. PRESIDENT:

No es tracta de fer dues compareixences una rere l’altra...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

...hagués estat molt llarg dues intervencions.

Bé, bones tardes, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors

diputats, en primer lloc vull posar de manifest que és la meva

primera compareixença en aquesta comissió d’Educació del

Parlament, venim aquí per iniciativa pròpia, malgrat que també

hi hagi la solAlicitud de compareixença per part del Partit

Popular per tal de presentar quines són les línies generals que

té la Conselleria d’Educació i Universitat respecte DE

l’educació durant aquesta legislatura.

La primera cosa que vull dir és que, i això el president de la

comissió ja ho ha... ha fet la presentació, però m’interessa

destacar-ho d’una forma clara i és que a la Conselleria

d’Educació hi ha un equip, i això sí que ho vull destacar, que

coneix l’educació, un equip que té un compromís real amb

l’educació i un equip que coneix perfectament la realitat

educativa. Dic això perquè som, per tant, un equip professional,

un equip que té una trajectòria educativa clara i que realment

no venim del no-res, sinó que venim de tota una línia

d’educació clara i manifesta, cadascú d’ells té la seva

trajectòria concreta i això consideram que és un punt de partida

clar sobre el que volem fer en l’àmbit de conselleria. Només es

pot fer treball en equip, només es pot fer treball des d’aquest

plantejament global de grup i a més també vull dir que darrere

de cadascuna de les direccions generals, cadascuna de...la

secretaria general tècnica hi ha un grup de persones que també

colAlaboren de forma clara dia a dia en allò que és un

funcionament de la Conselleria d’Educació i per tant en la

millora real de l’educació.

Hem dit ja d’una forma clara que l’educació és una prioritat

política d’aquest govern - és una prioritat política d’aquest

govern-, això ho vull remarcar de forma clara perquè és evident

que una societat que no fa de l’educació un element clau de la

seva política, dels seus valors, difícilment pot tenir futur. Hi ha

una frase que diu que si algú creu que l’educació és cara que

pensi en la ignorància. Per tant, en aquest aspecte és evident

que nosaltres, vull posar de manifest que l’educació és

evidentment una prioritat política d’aquest govern i també

evidentment volem que sigui una prioritat política de la societat

de les Illes Balears.

També vull dir en aquest aspecte que per a nosaltres

l’educació sempre serà un element on hi pot haver problemes,

conflictes, però només tenim una sola via per donar resposta a

aquests problemes i és a través del diàleg. Nosaltres ho hem

practicat des del primer moment, des del primer dia i ho

seguirem practicant passi el que passi fins a finals de

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504207
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legislatura. Aquesta és la nostra senya d’identitat: el diàleg, la

paraula, el consens, la negociació i això -torn repetir- em

sembla que és bàsic per intentar resoldre entre tots els

problemes que té la nostra educació.

L’educació evidentment té molts de problemes, l’educació

no té una sola solució i per això, perquè hem de conèixer quina

és la diversitat de postures, la diversitat de perspectives, la

diversitat d’interessos, crec que és necessari de forma clara que

el diàleg s’imposi a l’hora de resoldre problemes. A més, crec

que nosaltres també hem après que el conflicte pel conflicte no

només no resol problemes, sinó que en crea més, i tenim una

història d’una legislatura passada que crec que ens ha

demostrat, ens ha ensenyat a tots que els conflictes no es poden

enquistar, que els conflictes s’han de resoldre i per això hem fet

del diàleg l’element clau de la nostra conselleria.

Quin és el punt estratègic sobre el qual volem treballar?

Hem dit moltes vegades que per a nosaltres un element clau de

la Conselleria d’Educació és l’assoliment d’aquest pacte social

i polític per l’educació. Aquest és per a nosaltres la senyera que

ha de marcar el nostre rumb, el nostre full de ruta, tenim clar

que l’educació necessita estabilitat, necessita continuïtat,

necessita del consens global i per això pensam que després

d’aquest període legislatiu de conflicte és bo reconèixer per una

part que la comunitat educativa ha estat capaç de posar-se

d’acord a cadascuna de les Illes i presentar un document que és

Illes per un pacte, que per a nosaltres és un document base

sobre el qual volem contribuir a fer aquest pacte social per

l’educació.

I nosaltres hem començat. I hem començar perquè des dels

primers moments que vàrem començar a entrar a la Conselleria

d’Educació a principi del mes de juliol ens hem reunit gairebé

amb tota la comunitat educativa, hem plantejat una mica les

línies estratègiques de la nostra conselleria d’Educació, hem

posat damunt la taula que volem que aquest document Illes per

un pacte sigui el que pugui marcar la política educativa

d’aquesta conselleria, perquè hi ha un consens social, hi ha un

consens educatiu i creim nosaltres que això s’ha d’aprofitar

perquè en definitiva hi ha poques realitats a Espanya i fora

d’Espanya en què la comunitat educativa hagi estat capaç de

presentar un document de pacte, un document d’acord. I

nosaltres el seguirem i per això treballarem amb Illes per un

pacte i totes les entitats que encara no s’hi han adherit, per tal

de fer d’aquest document una línia estratègica que vagi molt

més enllà d’aquesta legislatura.

Per tant, aquesta línia és d’aquest pacte social, un pacte que

surt de la base, que surt de la comunitat educativa, un pacte que

no surt dels grups polítics, i aquest és el valor afegit que vull

posar de manifest i, a més, crec que és un valor afegit si tenim

en compte que en l’àmbit de tot l’Estat, aquesta seria també una

línia clara sobre la qual poder articular en l’àmbit de tot

Espanya un pacte també per l’educació.

I a més volem que si assolim aquest acord social per

l’educació amb la comunitat educativa, nosaltres pensam que

aquest document, aquest document d’acord, de consens, ha de

ser la línia fonamental que volem enviar al Parlament de les

Illes Balears perquè a partir d’aquí es pugui articular un pacte

polític per l’educació. És a dir, necessitam l’acord social,

l’acord amb la comunitat educativa que ens sembla clau, que

ens sembla el que dóna força a aquest document, però també

volem d’una forma clara que aquest document arribi al

Parlament de les Illes Balears, que es pugui discutir en

comissió, que dins aquesta comissió hi puguin passar totes les

entitats que han treballat en aquest pacte per l’educació, en

aquest pacte social per l’educació, en aquest document Illes per

un pacte, perquè pensam que aquesta seria la culminació real

del que ha de ser aquest pacte polític, és a dir, creim que el

Parlament de les Illes Balears, els seus grups parlamentaris han

de ser capaços de posar-se d’acord, de donar suport a aquest

document i per tant, d'articular aquest pacte polític per

l’educació.

Crec que seria una lliçó real a la ciutadania..., d’alguna

manera que la ciutadania entendria que per una vegada s’arriba

a un acord per l’educació des del punt de vista polític i, per

tant, nosaltres volem un acord el més inclusiu possible i això ho

hem repetit i ho tornarem repetir, volem un pacte inclusiu, que

agrupi tots els partits que puguin acceptar aquest mínim comú

denominador, que puguin acceptar que l’educació necessita

estabilitat, que l’educació necessita continuïtat, i aquesta per a

nosaltres és la clau per després poder resoldre els problemes

estructurals que té el nostre sistema escolar.

Per tant, pacte polític -pacte polític- i aquest pacte polític

ens agradaria -torn repetir- que el Parlament de les Illes Balears

fos capaç, els grups parlamentaris fossin capaços de donar

suport a aquest document amb totes aquelles aportacions que

puguin millorar d’una forma clara aquest document Illes per un

pacte.

I per a nosaltres aquest document social i polític és la base,

seria la base per dur a terme a les Illes Balears, no a curt

termini, però sí en el temps, a mig i llarg termini, una llei

pròpia d’educació de les Illes Balears. Creim que seria la

culminació d’aquest recorregut que ha sortit de la comunitat

educativa que ha fet un document a través de la negociació i el

pacte, que ha arribat al Parlament, que el Parlament l’ha

assumit i que d’aquest document que ha assumit políticament

d’alguna manera es pugui articular una llei educativa pròpia de

les Illes Balears que tengui una continuïtat en el temps.

Pensam en qualsevol cas que aquesta llei educativa

autonòmica ha de ser una llei senzilla, simple, una llei flexible,

una llei no reglamentista, una llei que, en definitiva, articuli

realment, sigui la base de les polítiques educatives que es

puguin dur a terme, però també seria ingenu pensar que

realment aquest pacte social i polític per l’educació a les Illes

Balears no necessita d’un pacte social i polític a nivell de

l’estat. 

Crec que Espanya en aquests darrers.... des de l’any 2000

ha sofert unes successives lleis educatives que demostren

aquesta inestabilitat, diria que hi ha hagut dos moments: fins a

l’any 2000 i abans del 2000. Abans del 2000 hi ha hagut la Llei

general d’educació, una llei del darrer moment del franquisme

que ha durat fins els anys noranta, és una de les lleis que més ha

durat, la Llei general d’educació, que va ser un intent clar de

mobilització del nostre sistema escolar i cal reconèixer-ho;

després hi va haver la LOGSE, una LOGSE que tampoc no es

va desenvolupar en tota la seva intensitat, però a partir del 2000
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tenim una situació en què hi ha hagut la LOCE, després la

LOE, ara la LOMCE i, què més?

Per tant, és evident que, esperem -i això ho dic clarament-

que les pròximes eleccions generals puguin possibilitar que a

nivell de l'Estat, a nivell de Congrés dels Diputats es pugui

articular un pacte per l’educació que sigui la base d’una nova

llei educativa, i això significarà evidentment, per una part, la

derogació clarament de la LOMCE, perquè és una llei que no

té ni el consens polític, ni el consens de comunitats autònomes

ni el consens de la comunitat educativa i ha creat una

conflictivitat com mai no s’havia vist. I, per tant, en aquest

sentit, pens que seria bo que tots els grups parlamentaris del

Congrés dels Diputats fossin capaços en aquest sentit de posar-

se d’acord per aquest pacte per l’educació sobre el qual es

pugui dur a terme una nova llei educativa que tengui continuïtat

en el temps, una continuïtat de quinze, vint anys en definitiva,

però un altre model de llei, no una llei reglamentista, no una llei

que no reconegui el dret de les comunitats autònomes que tenen

transferida l’educació, que sigui capaç de respectar les llengües

pròpies de cada comunitat autònoma, que no segregui, per tant,

una nova llei educativa senzilla -torn repetir- flexible, que

delimiti molt bé les competències, que delimiti com s’ha de

finançar l’educació. 

Aquesta és la llei educativa que necessita Espanya i que

també necessitam a les Illes Balears. Les Illes Balears, perquè

aquesta llei educativa pròpia, aquest pacte social i polític sigui

eficaç i tengui bones conseqüències, crec que també necessita

d’aquesta articulació en l’àmbit estatal, si no evidentment

nosaltres farem el nostre camí, però tendrem interferències

necessàries per fer la tasca educativa que nosaltres hem de fer.

Per tant, aquest és l’eix i l’eix per tant és el pacte; és el pacte,

el consens, l’acord. 

Crec que a les Illes Balears, tots en som conscients, tenim

una realitat amb molts de problemes, tenim una realitat amb

problemes estructurals que no vénen d’ara, que tenen una

tradició, tenim un fracàs i un abandonament educatiu

significatiu i, per tant, hem d’elevar el nivell educatiu que té les

Illes Balears, hem d’articular realment una millor relació escola

pública-escola concertada des del punt de vista per exemple de

la distribució de nins amb necessitats educatives, en funció de

la diversitat, etc., és a dir, tenim molts de problemes sobre els

quals hem de treballar. Per tant, necessitam aquesta estabilitat,

necessitam aquesta normalitat en tots els aspectes perquè del

contrari no podem realment tornar perdre quatre anys. No

podem tornar perdre quatre anys. 

L’educació a les Illes Balears està en una situació que ha de

donar resposta real. Tenim la responsabilitat i, per tant, jo apel

a aquest consens, i nosaltres, com la Conselleria d’Educació,

farem del consens i parlarem amb tots, hem parlat amb tots,

hem parlat amb tota la comunitat educativa, també parlarem

amb tots els grups polítics i parlamentaris perquè aquesta -

consider- és la nostra responsabilitat.

Nosaltres, quan vàrem arribar a la Conselleria d’Educació

teníem dos reptes inicials, per una part planificar un curs, tots

sabem -ho he dit, fins i tot ho vaig dir al Parlament- que

començar una conselleria d’Educació el mes de juliol no és el

millor per a un tema educatiu, perquè l’educació necessita de

més temps. Nosaltres, a partir d’ara, a partir d’inici de curs, ja

treballarem en el que és la planificació de curs 16-17. Així com

diuen que la política de prevenció dels incendis es fa a l’hivern,

no a l’estiu, nosaltres també pensam que la política de

planificació del curs es farà evidentment a partir de ja i a partir

de ja ho farem de moltes maneres, per tant..., però nosaltres

quan vàrem començar el mes de juliol vàrem tenir clar que

teníem dos grans objectius: per una part, preparar aquest curs,

que volíem que fos un curs normal, que començàs amb els

centres en condicions, amb els professors als seus centres i

d’alguna manera hi hagués una normalitat que consideram que

és bàsica per a tothom, per a professors, per als estudiants, per

a les famílies, per a la societat. No podem fer contínuament de

l’educació un element de conflictivitat. 

Per tant, ha estat el nostre objectiu i consideram que l’inici

d’aquest curs ha estat un inici normal, ha estat un inici en què

els problemes han estat poc significatius, no ens donam per

satisfets, volem millorar encara aquest inici de curs, el volem

millorar, però aquesta ha estat una de les preocupacions que va

tenir la Conselleria d’Educació des del primer dia i vull

aprofitar aquesta compareixença per donar les gràcies, no

només a tot l’equip que hi ha aquí de la conselleria, sinó a tots

els funcionaris i treballadors de la Conselleria d’Educació que

s’han quedat sense vacances, que han treballat els mesos de

juliol i agost per fer possible que les classes començassin amb

tota normalitat, ha estat una aposta clara i un compromís real

dels treballadors públics que a vegades són criticats de forma

sistemàtica per aquesta aposta per l’educació i per l’aposta

perquè el curs començàs de forma normal. 

I vull que quedi clar perquè consideram que a vegades hi ha

coses, les coses petites, les coses que realment a vegades no

tenen importància o sembla que no tenen importància són les

que són cabdals perquè les coses funcionin, les petites coses

sempre són fonamentals.

Per tant, aquesta ha estat una acció que volem posar de

manifest. 

I què hem fet en aquest aspecte?, hem fet moltes coses. En

primer lloc, vull posar de manifest que durant aquests dos

mesos de treball hem intentat estabilitzar elements..., començar

a estabilitzar el nostre sistema, i una cosa que sí vull dir és que

hem posar en marxa un concurs de mèrits en relació amb els

inspectors.

El cos d’inspectors durant la passada legislatura, crec que

havia quedat, per distintes circumstàncies que no cal analitzar,

en una situació de poc... d’una plantilla molt mínima i pensam

-i aquesta és la nostra concepció- que la inspecció és un

element clau de cara a la millora del sistema escolar. Aleshores

hem fet el que consideràvem que calia fer, és a dir, hem posat

en marxa un concurs de mèrits, i això significarà que al final

d’aquest mes, al final de setembre, principi d’octubre la

Inspecció disposarà d’una plantilla de 23 inspectors, dels quals

n’hi haurà d’accidentals, lògicament, d’aquest concurs de

mèrits, dels quals 3 estaran ubicats a Eivissa i Formentera, 2 a

Mallorca i... 2 a Menorca -perdó- i 18 a Mallorca, amb la qual

cosa consideram que aquesta plantilla que havia quedat molt

minoritzada, molt petita, crec que realment suposa una

estabilitat i dóna resposta al que realment necessita el sistema

escolar.
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A més, vull dir que a partir d’aquest moment hi haurà un

procés clar de començament d’unes oposicions que a finals de

setembre, octubre de l’any que ve ja hi haurà un cos

d’inspectors perfectament articulat. Però la idea d’Inspecció no

només és en relació amb el número, que també, evidentment,

sinó en relació amb la seva funció, la funció de la inspecció no

pot ser una funció repressiva, és evident que ha de tenir una

funció de control de la legalitat, evidentment, però la seva

funció ha d’anar molt més enllà, ha de ser una funció que

tengui relació amb l’acompanyament pedagògic, la supervisió,

l’ajuda, aquesta és l’autèntica tasca de la inspecció que

nosaltres volem que realment sigui un model d’inspecció sobre

el qual volem treballar.

Volem que la inspecció sigui un element clau per treballar

en els aspectes fonamentals dels problemes de les Illes Balears,

el fracàs i l’abandonament educatiu. Aquest és un punt que tota

la conselleria, i això és un punt important sobre el qual volem

treballar, tendrà un paper fonamental. Per tant, és un exemple

d’aquesta idea de normalitat sobre la qual hem treballat, una

idea de normalitat sobre la qual, de qualque manera, hem fet

aquesta aposta perquè les escoles començassin d’una forma

adequada.

Però no hem acabat aquí, hem estat conscients que durant

aquests quatre anys passats l’escola ha perdut una gran

quantitat de professors, les retallades han fet..., han estat, entre

d’altres coses, han influït en la baixada del nombre de

professors, que pot arribar a un milenar. Evidentment, un

sistema escolar que té les mancances, que té la diversitat, que

té la problemàtica que té les Illes Balears que encara creix, avui

m’ho deia -faig un parèntesi- el cap del Servei d’Escolarització,

que en aquest moment cada dia, cada dia, ara i aquí, cada dia

s’han d’escolaritzar 15 nins a les escoles de les Illes Balears, 15

cada dia, i això demostra que tenim..., hi ha illes, com Eivissa

i Formentera, que tenen encara una explosió demogràfica més

grossa, però encara demostra que som a un procés de

creixement quantitatiu de l’educació. I això evidentment crea

problemes des del punt de vista de les aules, dels centres i

també crea problemes des del punt de vista de la gestió

d’aquesta diversitat.

Però nosaltres, com deia abans, hem fet d’aquesta

normalitat com a una aposta pel creixement del nombre de

professors, i de cara a aquest curs 2015-2016 hi ha un

increment de 374 professors, tant de secundària com d’infantil

i primària, amb preferència a l’atenció a la diversitat, etcètera.

Per tant, aquesta és una realitat, nosaltres hem dit que farem de

la paraula, del diàleg, un element clau de la nostra política, però

també hem dit que les paraules han d’anar acompanyades de

fets, i aquest sí que és un fet, un fet real, no és un fet teòric, és

un fet que té una expressió clau. I això, no es tracta

evidentment d’incrementar els professors perquè sí, sinó perquè

realment és important abaixar les ràtios, perquè és important

donar resposta a la diversitat i perquè és important, de qualque

manera, que les nostres aules puguin donar resultats cada

vegada més positius.

Aquests han estat de qualque manera dos exemples clars del

que realment ha fet aquesta conselleria durant aquests dos

mesos de preparació dels cursos. No ha estat dos mesos

plegada de mans, sinó una feina intensa, extensa, que ha tengut

el suport real de tot el Govern de les Illes Balears, de tot el

Govern de les Illes Balears, perquè, com he dit abans, és una

prioritat política sobre la qual volem treballar durant tota la

legislatura.

Però aquesta normalitat no només es tractava de començar

l’escola, les classes, amb aquesta normalitat, nosaltres teníem

clar que havíem de treballar, i aquest era l’altre objectiu que

ens hem fet des del primer moment, hem de treballar en donar,

retornar a la comunitat educativa tot allò que s’havia perdut

durant aquests quatre anys. Volíem dur a terme un procés de

retornar, de forma progressiva, els drets que els pares, els

estudiants, els professors havien perdut durant aquests quatre

anys i, per tant, havíem de negociar de forma clara amb els dos

comitès de vaga que s’havien creat en funció de la vaga

indefinida la qual en aquest moment encara està plantejada,

malgrat evidentment és una vaga que no es du a terme de forma

real, com he dit moltes vegades, una vaga virtual però una vaga

que està convocada. I nosaltres el treball que hem fet no és en

si mateix per desconvocar la vaga, nosaltres això ja és decisió

de tots els agents socials, dels sindicats, de l’STEI, Comissions

Obreres i de l’Assemblea Docent, nosaltres simplement hem

negociat per fer possible el retorn de totes les condicions i drets

perduts d’una forma progressiva.

Perquè evidentment la situació econòmica i financera de la

nostra comunitat autònoma de les Illes Balears no permet,

evidentment, dur a terme una acció de retornar de cop tots els

drets que s’havien perdut, és una qüestió de realisme, hem de

combinar els principis, els compromisos amb el pragmatisme,

amb la realitat, no és possible fer-ho d’altra manera. La política

necessita pragmatisme, però necessita no perdre els principis,

no perdre realment els valors sobre els quals nosaltres articulam

la nostra política educativa. I aquest és un tema per a mi

fonamental.

Aleshores, hem negociat des del principi d’agost, no hem

acabat, no hem deixat de negociar amb els dos comitès de vaga;

ha estat un procés, és un procés llarg, complex, de negociació,

és un moment realment de posar les coses en el seu lloc. I

nosaltres pensam que, després d’aquesta darrera reunió que es

va tenir, crec que som a les portes d’assolir un acord, després

cadascuna de les entitats decidirà el que vol o no vol fer, però

pensam que el que realment s’ha aconseguit, hem plantejat, que

no és una cessió, el Govern no ha cedit res, el Govern ha fet el

que pensava; l’únic que ha fet el Govern és temporalitzar de

forma clara el procés d’assoliment d’aquests recursos,

d’aquests drets que s’han perdut.

I aquesta és la nostra política, no hem cedit, hem fet aquest

procés de negociació. I això significa, i no us cansaré amb totes

les coses que hi ha en aquest document el qual a les properes

setmanes o la setmana que ve es pot arribar a fer públic,

evidentment, una vegada que les parts ens tornem reunir per

definir si s’aprova o no s’aprova i qui ho aprova, evidentment,

però sí que jo vull recalcar una sèrie de qüestions.

Al marge del nombre de docent, que torn repetir, és un fet,

no és una paraula, no és una cosa abstracta, és una cosa real,

perquè segurament els professors i les professores cada mes

han de cobrar i per tant això no és gratuït, però sí que és un

element que nosaltres volem posar damunt la taula com un fet
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que de qualque manera demostra la voluntat política d’aquest

govern d’acomplir no només el programa electoral, sinó els

acords de governabilitat. Aquí tenim uns acords de

governabilitat que realment són damunt la taula i nosaltres els

seguim, els acomplim d’una forma clara i absoluta; però hi ha

altres coses, coses que vull plantejar malgrat sigui de forma

resumida per no cansar i per no ser exhaustiu en aquest aspecte.

En primer lloc, hem de posar de manifest que durant

aquesta negociació hem plantejat que l’assoliment dels

complements que s’han perdut, com els sexennis, com el

complement de tutor, de cap de departament, es puguin assolir

durant tres períodes pressupostaris, 2016, 2017 i 2018. Creiem

que amb això s’acompleix un dels objectius de recuperar allò

que s’havia perdut, i ho fem progressivament, sense estirar més

el braç que la mànega, d’acord amb les possibilitats

pressupostàries del Govern, perquè, ho torn repetir, no ho

podem fer d’altra manera, la resta seria realment enganyar tant

els comitès de vaga, com enganyar la comunitat educativa, com

enganyar la societat, i nosaltres hem dit clarament que nosaltres

sempre direm la veritat; que ens podem equivocar, sí, que tal

vegada a l’hora d’assolir les coses no les fem en el temps que

la gent voldria, és possible, però ho aconseguirem. I en aquest

sentit, realment d’una forma clara l’assoliment d’aquests

complements que s’han perdut, que forma part algun com els

sexennis, de la denominada, malgrat no és igual, la carrera

professional docent, crec que és una prova evident del que

volem plantejar.

Però també hi ha una altra resposta concreta, hem creat, o

es crearà a partir del gener del 2016, crearem un servei de

prevenció de riscos laborals per als docents; és una evidència,

de totes i cada una de les Illes Balears, és una evidencia real

que en aquests darrers temps les malalties professionals dels

docents s’han incrementat. I de cara a millorar la qualitat i tenir

en compte la dignitat del docent, pensam que la creació

d’aquest servei de prevenció va una mica en aquesta línia.

O també una altra qüestió, la Conselleria d’Educació té el

compromís clar de convocar dues convocatòries d’oposicions,

a l’any 2017 i a l’any 2019, perquè també tenim clar que durant

aquests anys en què no hi ha hagut oposicions, la darrera va ser

a l’any 2011, en què no s’ha pogut fer evidentment la reposició

real del professorat que s’havia jubilat, el nombre d’interins

s’ha incrementat d’una forma realment insuportable a la realitat

educativa de les Illes Balears. Hem passat d’unes ràtios, d’un

percentatge d’interins que arriben a més del 25%, i a les illes

Pitiüses, Eivissa i Formentera, pot arribar a determinats

moments a un 40%. És evident que si volem millorar la qualitat

de l’educació, necessitam clarament un procés d’estabilització

de professorat i de claustres. I per tant, en aquest sentit hem

plantejat dues tandes d’oposicions, a l’any 2017 i a l’any 2019,

a tots els nivells, infantil, primària i secundària; que de qualque

manera negociarem a les meses sectorials d’educació, que és on

s’han de plantejar, que vagin molt més enllà de la taxa de

reposició que en aquests moments el Govern central de Madrid

ha plantejat, que és un cent per cent.

Però no ens basta un cent per cent, no ens basta un cent per

cent, la voluntat de la Conselleria d’Educació és anar molt més

enllà del cent per cent, d’aquest cent per cent de taxa de

reposició, perquè si no podríem plantejar que arribam..., tenint

en compte que se solen jubilar unes 200 persones cada any,

seria una taxa que tan sols arribaria a uns 800 professors.

Nosaltres volem anar molt més enllà, perquè consideram que

hem d’arribar a assolir una xifra que siguin moltes més de

1.500 places de professors que estabilitzin la seva funció

docent. Aquesta per a nosaltres també seria un element clau de

cara, no només a estabilitzar el sistema escolar, el qual, torn

repetir, és fonamental per a nosaltres, sinó de fer una resposta

a la millora de la qualitat de l’educació.

Hi ha altres propostes de baixada de ràtios, de reflexionar

sobre abaixar la dedicació del professorat de secundària de 21

a 18 hores, de forma progressiva. Hi ha propostes quant a

millorar tot el que fa referència a menjadors i llibres de text. És

a dir, és un paquet global, és un paquet global que vol donar

resposta a totes i a cadascuna de les reivindicacions que durant

aquest temps s’han realitzat.

Però hi ha altres qüestions que s’han fet durant aquest

temps, que segurament no costen doblers: hem derogat el TIL;

estam en procés d’eliminació de la Llei de símbols, amb tot el

que va significar la Llei de símbols; hem minimitzat d’una

forma clara l’aplicació de la LOMCE; ens hem posicionat

clarament contra aquesta llei educativa; hem demanat la

reedició d’una Conferència sectorial d’educació a Madrid en

què dotze comunitats autònomes varen solAlicitar al ministre

d’Educació -per cert, un ministre que no és ni verd, no és verd,

sinó Wert, el qual no té res a veure amb el ministre actual, és un

home dialogant, és un home, en fi, educat, la qual cosa

evidentment a un moment determinat s’agraeix de forma

concreta-, aleshores, en aquest aspecte, vàrem solAlicitar la

paralització del calendari d’aplicació de la LOMCE, una

proposta que no va tenir el vist-i-plau del ministre d’Educació,

malgrat la seva disponibilitat al diàleg, evidentment, que

tothom li va agrair, cal dir que va ser un debat de fons, educat,

dialogant, però lògicament, i era difícil pensar una altra cosa,

és evident que el ministre va defensar la seva llei, va defensar

la llei, la LOMCE, que de qualque manera implicava, sobretot

en el tema de les revàlides, un dels punts que per a nosaltres

resulta necessari que s’aturàs. Les revàlides o les avaluacions

externes o el que es vulgui dir és un dels punts febles, és un

dels punts més problemàtics des del punt de vista de la

segregació, de la igualtat d’oportunitats, etcètera, el qual cal

aturar. Per a nosaltres, per tant, seria una passa, va ser

important una d’aquestes periodicitats que vàrem plantejar. No

va ser així, no es va estar d’acord amb aquest punt, però, com

a mínim, va quedar manifest que en funció de les eleccions de

desembre d’aquest any, segurament, i en funció d’una nova

majoria que pugui sorgir o no, és evident que el tema de la

paralització del calendari d’aplicació de la LOMCE és damunt

la taula.

Que és la base, aquesta paralització, que hi hagi aquest

pacte per l’educació i sobre el qual es pugui articular una nova

llei educativa. Aquest és una mica el full de ruta sobre el qual

es treballa en aquest moment. I estic plenament convençut que

el Partit Popular també hi entrarà, perquè evidentment és difícil

mantenir aquesta LOMCE, que ha tengut aquesta conflictivitat

i aquesta realment manca de consens en tots els aspectes.

També hi ha altres qüestions que són de detall, el fet que la

substitució del professorat per baixes hagi passat de deu dies a
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manco, en funció d’una sèrie de supòsits. Que això és una

mesura petita, poc important, sense gran transcendència, però

que ajuda de qualque manera a no crear més problemes a

l’escola dels que hi ha; les substitucions seran més ràpides, a

més es poden planificar. I aquesta era una decisió, era una

qüestió la qual, a més, forma part del pacte de governabilitat,

un pacte de governabilitat que realment, torn repetir, que tenc

aquí, per si de cas, de qualque manera, ningú no es cregui que

ens apartam del full de ruta pactat de cara a aquesta legislatura.

Per tant, aquest ha estat des del nostre punt de vista el

procés de negociació que hem tengut i tenim amb els comitès

de vaga; aquesta ha estat la proposta, és una proposta seriosa,

una proposta articulada, és una proposta que de qualque manera

dóna resposta a les reivindicacions. I per a nosaltres, i ho vull

dir clarament, és la base perquè les organitzacions sindicals i

l’Assemblea Docent puguin prendre les seves decisions

respecte d’aquesta vaga indefinida.

Però, a més, jo voldria dir dues coses: aquesta és per a

nosaltres la necessitat d’aquesta normalitat democràtica. I

nosaltres pensam, a més, que aquesta proposta d’acord que

nosaltres hem plantejat en negociació, respon tant a la lletra

com a l’esperit de tot el que va ser la passada legislatura, de les

cent i busques de mils de persones que varen sortir al carrer,

allà hi ha la lletra i l’esperit, que no són reivindicacions

purament corporatives, va molt més enllà aquest document, i

per tant nosaltres pensam que és un document de possibilitat

d’acord i que, a més, tenim la línia clara de dialogar amb les

meses sectorials i on faci falta per continuar millorant

l’educació, perquè sabem que encara no tenim clarament definit

el que hem de fer. I per tant ho volem fer amb tots i ho volem

fer d’una forma clara.

En aquest sentit, també vull dir, respecte de la LOMCE, per

aquesta idea de participació, que a finals d’aquest mes la

Conselleria d’Educació trametrà als centres, als professors, als

claustres dels consells escolars, als sindicats, a l’Assemblea

Docent la proposta inicial de currículums que nosaltres ens hem

proposat de modificar, modifica el de primària, de secundària

i batxillerat, perquè volem tenir una visió de globalitat

d’aquests currículums, volem tenir una qüestió de globalitat, les

relacions de primària, secundària i batxillerat. I nosaltres

trametrem a tots els centres aquests documents perquè facin les

aportacions i aquests documents passaran tot el procés

democràtic que necessiten, no només pels claustres, sindicats,

sinó que també passaran evidentment pel Consell Escolar,

Consell Consultiu i les meses sectorials.

Aquesta és l’aposta de participació real de modificació dels

currículums de la LOMCE, no volem fer modificacions de

currículums de la LOMCE sense comptar amb la participació

dels docents, aquest és també el nostre punt de partida clar. Per

tant, aquestes són les coses que fem des del moment que

muntàrem la Conselleria d’Educació per donar resposta a tot

allò sobre el qual es va lluitar i que molta gent hi va posar tot

el seu cor, tot el seu compromís per millorar l’educació. Per

tant, treballem per a aquesta normalitat, normalitat de curs,

però normalitat democràtica; perquè els conflictes que

existeixen en una societat democràtica com la nostra només es

poden fer des del diàleg i la negociació, des de les meses

sectorials, des de les relacions bilaterals i aquesta és qualque

cosa que jo vull posar de manifest: no podem evidentment,

l’escola pública, que ha estat de qualque manera, per a

nosaltres és la nostra prioritat, l’escola pública no pot tenir a

nivell d’imatge una situació contínuament d’imatge de

conflicte, perquè això no és positiu ni per als docents, ni per als

estudiants ni per a les famílies. Per tant, crec que és una qüestió

també de dimensió política a l’hora d’abordar aquest fet.

Per tant, deia abans, que la nosaltres apostam per la

participació, per la participació de la comunitat educativa; ja he

dit abans això d’aquest pacte social i polític per l’educació.

Però també anam més enllà, he dit abans també que volem

modificar els currículums de la LOMCE a través de la

participació dels docents, dels claustres, de les meses sectorials,

dels sindicats, etcètera, aquesta és la nostra aposta, però també

volem, i ho hem dit moltes vegades, malgrat la LOMCE,

intentar trobar totes aquestes escletxes legals que possibilitin

que els consells escolars de cada un dels centres puguin

recuperar una part de les funcions que tenen i tenien. Per tant,

aquesta també és una cosa en la qual treballarem i que realment

ens reunirem amb tots els membres de la comunitat educativa

per fer possible que aquesta millora de la participació actual,

malgrat la LOMCE, pugui ser una realitat. Una realitat que

també depèn sempre de la voluntat política dels equips

directius, dels claustres i de tota la comunitat educativa. Per

tant, nosaltres volem posar una legalitat el més flexible

possible, però també depèn sempre de la voluntat política de

cada un dels centres.

Però també volem, i això ho hem dit moltes vegades, jo vull

recordar que el dimarts d’aquesta setmana es va constituir un

nou consell, va prendre possessió el president i la presidenta

del Consell Escolar de les Illes Balears, i nosaltres hem fet una

aposta clara sobre aquesta qüestió, volem que el Consell

Escolar de les Illes Balears sigui el parlament educatiu de les

Illes Balears, i ho volem d’alguna manera de forma clara,

volem que sigui el mateix consell escolar el que faci la seva

reforma, no serà l’Administració, no serà la Conselleria

d’Educació que fa la seva reforma, una reforma que implica

canviar algunes de les funcions i en aquest sentit creim que en

relació amb el pacte social i polític d’educació ha de tenir un

paper important en la seva aprovació i el seu seguiment. Tenim

clar que ha d’incrementar la participació d’agents educatius i

també tenim clar que ha de ser el mateix consell escolar el que

faci una proposta de president i de vicepresident. 

Per tant, no volem utilitzar de cap de les maneres el Consell

Escolar com a una corretja de transmissió de la Conselleria

d’Educació, no ho farem ni ho hem pensat mai ni ho hem

volgut fer mai i, per tant, aquest és el nostre compromís públic

i real, es digui el que es digui, nosaltres hem fet aquesta aposta,

i aquesta aposta serà la que durem al Parlament de les Illes

Balears perquè en definitiva és el Parlament de les Illes Balears

el que ha d’aprovar aquesta llei de Consell Escolar de les Illes

Balears.

Per tant, aposta clara per la participació, participació en tots

els sentits, a nivell macro, però a nivell micro, participació a

l’hora de negociar qüestions concretes, a l’hora de negociar la

mesa sectorial, a l’hora de negociar amb la mesa de pares i

mares, aquesta és per a nosaltres una fita bàsica de la nostra

política.
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Però si hem dit abans que per a nosaltres la prioritat era

l’escola pública, també vull dir que nosaltres entenem l’escola

concertada com a un servei públic, un servei públic que a les

Illes Balears assoleix un 40%. Per tant, és una realitat que és

aquí. És una realitat real i que realment sobre la qual volem

determinar una política concreta i per això hem dit i direm que

ens hem reunit ja amb les dues patronals, la FCC, Escola

Catòlica, amb les cooperatives, amb els sindicats de l’escola

concertada perquè volem d’alguna manera articular un gran

acord -un gran acord- amb l’escola concertada aquesta

legislatura, un acord que defineixi molt bé les regles del joc.

Deia l’altre dia en el parlament que la concertació no és un

dret, és un instrument que té l’Administració per fer possible el

dret a l’educació i el dret dels pares a poder elegir, però no és

un dret la concertació educativa. El que és un dret és que

tothom sigui escolaritzat.  

Nosaltres, per tant, per això creim en la concertada com a

un servei públic i, per tant, voler articular un gran acord de

legislatura perquè hi hagi uns criteris clars de concertació, que

hi hagi transparència, fins i tot en aquest sentit ja vull dir que

en l’àmbit de Conselleria d’Educació hem creat un departament

de concertada que posi ordre en el caos organitzatiu que hi

havia des del punt de vista de professorat, titulacions, etc.,

perquè necessitam claredat, transparència i per això volem fer

aquest acord, un acord -torn repetir- que vagi en la idea de

l’escola concertada com a un servei públic, evidentment, amb

criteris clars de concertació que tenen a veure amb necessitat

d’escolarització, amb les ràtios, amb disponibilitat econòmica,

etc., però volem que vagi molt més enllà, volem que impliqui

també la creació, si els sindicats i la patronal hi estan d’acord,

d’un borsí de professorat, un borsí de professorat que faci

possible que realment l’existència de problemes menys

importants a l’hora de contractar professorat, o volem que

s’impulsin als centres concertats els consells escolars.

Per tant, aquesta és una línia també important perquè -torn

repetir- l’escola concertada a les Illes Balears existeix, hi ha un

40% de famílies que trien l’escola concertada per distintes

raons, evidentment l’escola concertada no és uniforme, és

plural, és diversa evidentment, però la trien i, per tant, volem

donar seguretat jurídica i educativa a aquest procés.

I això no significa, ni molt manco, que es pugui concertar

tot, sinó concertar en funció de necessitats concretes, en funció

de ràtios, en funció de disponibilitat econòmica, i aquesta serà

la nostra política que torn dir que la volem acordar, la volem

acordar perquè també necessitam normalitat en tots els sentits.

La Conselleria d’Educació és la conselleria de tota l’educació

de les Illes Balears, de la pública i de la concertada, amb un

paper també de supervisió de l’escola privada. Per tant, com a...

respecte de la concertada, que és una escola que es paga amb

doblers públics, volem tenir clar les regles del joc i aquesta

també és una de les nostres apostes de política educativa

d’aquesta legislatura.

També, però, hi ha altres coses, vaig una mica de presa

perquè m’han dit que lo bueno, si breve, dos veces bueno, però

si lo bueno... en fi, lo bueno..., en fi...no ho vull... però sí que

vull dir altres coses, no?, que crec que són importants.

Hem creat dins la Conselleria d’Educació una direcció

general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior i

per què l’hem creada... la relació entre la política universitària

i l’ensenyament superior? Aquí, a les Illes Balears hi ha tres

centres d’ensenyament superior no universitari de caire artístic

que consideram que han de tenir una política concreta, tenim en

aquest sentit el Conservatori Superior de Música, tenim

l’ESADIB, l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes

Balears, i tenim l’Escola Superior de Disseny i consideram que

aquests centres superiors tenen, per una part, un tipus de

titulació superior, perquè hi ha hagut sentències, etc., en aquest

sentit, títols superiors, però que tenen equivalència de grau,

tenen equivalència de grau. 

Per tant, és evident que aquí necessitàvem tenir una política

específica sobre aquest sector, partint d’una idea també que cap

llei educativa espanyola no ha estat capaç d’articular,

d’institucionalitzar aquest tipus d’estudis ni la LOGSE, ni la

LOCE, ni la LOE ni la LOMCE no han estat capaces de donar

resposta a això. Per tant, necessitaríem evidentment d’una

articulació legal més clara d’aquestes titulacions en el marc del

que hi ha a Europa, que són estudis universitaris òbviament,

són estudis universitaris que necessiten d’un tractament

universitari.

Nosaltres, per això, perquè creim aquesta necessitat de

coordinació entre l’ensenyament superior i la Universitat hem

creat aquesta direcció general que va una mica en aquesta

direcció. I, què volem fer?, de fet ja hem començat, de fet hem

començat i començarem cada vegada amb més intensitat.

Tenim la intenció, en aquests moments hi ha dos patronats: de

la (...) superior i de l’ESADIB, volem fusionar els dos

patronats, en aquest aspecte, de cara a intentar articular millor

les polítiques educatives en aquest sector. 

Volem d’alguna manera que cada centre tengui la seva

política diferencial, la seva singularitat, però també coordinant

aquelles coses que es puguin coordinar i volem d’alguna

manera que aquests centres d’ensenyament superior no

universitari s’articulin cada vegada més amb la Universitat de

les Illes Balears, perquè són estudis que tenen des d’un punt de

vista real una implicació a nivell de titulació de grau i, per tant,

volem que hi hagi una ordenació acadèmica clara, una política

de professorat més clara d’acord amb les seves funcions

gairebé universitàries, volem d’alguna manera definir durant

aquest temps sobretot... l’altre dia vàrem assistir a un claustre

de professors del Conservatori Superior de Música de les Illes

Balears en què varen posar de manifest el que volien fer,

l’assistència de professors convidats, quina era la dedicació que

havia de tenir el professorat..., volem d’alguna manera definir

què volem que sigui el Conservatori Superior de les Illes

Balears dins el context dels conservatoris espanyols, quina és

la seva singularitat, quina és la seva especialització, què volem

que sigui, tenint en compte que tenim 1 milió i busques

d’habitants i que realment tenim les limitacions que tenim, però

és important saber què es vol que sigui aquest centre.

Per tant, volem articular molt millor les relacions entre els

tres centres, entre l’ESADIB, el Conservatori Superior i

l’Escola Superior de Disseny, que tenen tractament diferent a

nivell de professorat i a nivell històric, però consideram que

cada vegada  hi ha d’haver una convergència que passa
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evidentment per aquest canvi de normativa estatal, però també

passa perquè aquí siguem capaços dins aquesta manca de

normativa intentar veure què és el que es pot fer des de la

realitat actual per intentar institucionalitzar encara més aquests

centres educatius que per a nosaltres són una aposta clara des

del punt de vista cultural i educatiu, és a dir, crec que és

evident que a les Illes Balears durant aquest temps hi ha hagut

un procés des de les escoles elementals de música als

conservatoris professionals, conservatoris superiors que ha fet

que a poc a poc, sobretot a Mallorca i a Eivissa, a Menorca ja

sé que teniu una altra tradició cultural musical important, de fer

del tema cultura musical un element important, s’han creat més

corals, les bandes de música s’han professionalitzat i tot això

crec que és a causa d’aquest procés del que són aquestes

polítiques musicals.

Per tant, una aposta clara, una aposta clara per aquests tres

centres d’ensenyament superior no universitari que per a

nosaltres és un element clau de cara no només de millorar el

nivell educatiu, sinó també el nivell cultural de les Illes Balears.

Però també evidentment tenim una política respecte de la

universitat, una política per a la universitat que passa per

diversos eixos. Per a nosaltres un eix clau és que volem arribar

a un acord amb la Universitat de cara a fer tota una sèrie de

plantejaments concrets, creim que hem de definir un nou model

de finançament universitari dins el qual l’existència de

contractes programes per a nosaltres és fonamental, es tracta de

plantejar que l’assoliment d’alguns objectius suposi una millora

del finançament, per a nosaltres és un tema fonamental; però

també volem anar molt més enllà, crec que hem de fer una

revisió de les titulacions de grau, màster i doctorat que hi ha a

la Universitat, hem de veure si aquestes són les titulacions

adequades, sobretot en el cas del màster, que és on crec que es

pot fer una feina més interessant des del punt de vista

acadèmic, professional, científic i en aquest sentit volem

d’alguna manera -i això també és un altre element clau-

millorar la formació del professorat tant d’Infantil com de

Primària com de Secundària.

Tenim clar que, com he dit moltes vegades, és molt difícil

plantejar una millora de l’educació sense la millora de la

formació del professorat, crec que hem de dir que realment el

professorat que surt de les Illes Balears està ben format, però

crec que necessitam encara millorar molt més en tots els

aspectes i per això consideram que hem de plantejar

Universitat, Conselleria d’Educació i món educatiu, com

podem millorar la formació inicial del professorat, com la

podem millorar, al marge -torn repetir- que hi ha aspectes de

caire estatal que ens condicionen, però es poden fer coses dins

el marge d’autonomia que té la Universitat i crec que les hem

d’aprofitar a nivell de quins són els currículums, què és el que

s’ha de treballar, quines són les prioritats. 

Crec que estam en la necessitat d’arribar a aquests acords

o, per exemple, un altre tipus d’acord que també hem de

treballar és que cal modificar el model d’ensenyament

aprenentatge universitari. Crec que encara estam dins una

dinàmica que, en fi, que evidentment ha donat els seus fruits, en

què les classes magistrals, les classes -diguem- dels grans grups

poden ser necessàries de forma minoritària, però cal fer un

canvi; per tant, hem de canviar un nou model d’ensenyament

aprenentatge, on hem d’aprofitar la importància de la

presencialitat, a nivell de classes magistrals, de seminaris, de

tutories, etc., amb la transcendència de l’ensenyament on-line,

aquest, d’alguna manera, adaptat a cadascuna de les titulacions,

perquè no és el mateix una titulació de química que una

titulació de literatura o de geografia, però cal fer una adaptació.

No podem continuar amb aquest aspecte, hem de fer un canvi

tenint en compte el que està passant a nivell universitari

mundial, d’aquesta gran competència que té l’agrupació

universitària, en què les grans universitats, això sí, de forma

molt propagandística i molt publicitària, estan penjant el seu

material per tal d’intentar que la gent s’apunti als seus cursos,

a les seves universitats.

Evidentment és un model impossible de gestionar, però hem

fet una propaganda que posa de manifest que hi ha d’haver un

canvi des del punt de vista d’aquest model d’ensenyament

aprenentatge.

Si no us sap greu em llevaré això, perquè ja estic a punt de

...

Per tant, aquest és un element sobre el qual volem treballar,

però també hem de treballar en el tema de les polítiques de

recerca. És evident que la recerca és una de les funcions

fonamentals de la universitat, una universitat que no investiga

no és universitat, serà una altra cosa, però no és universitat. A

les Illes Balears és evident que la UIB té, dins els rànquings

que hi ha d’universitats, té un pes específic des del punt de

vista del subproducte universitari, del producte de recerca, i

crec que això cal posar-ho en valor. Però també és evident, i

això també significa que des del Govern de les Illes Balears cal

fer un esforç, i farem un esforç, perquè hi hagi projectes, una

convocatòria de projectes competitius a l’hora d’intentar donar

suport als grups de recerca que hi ha a la Universitat de les Illes

Balears, però també necessitam, evidentment, que des de la

mateixa Universitat de les Illes Balears es facin aquells tipus

d’organitzacions i reorganitzacions que facilitin encara més

l’eficiència de la investigació. O tot el que significa l’impacte

i la transferència de coneixement a la societat, és a dir, en

aquests moments la societat necessita del coneixement de la

universitat, per tant cal articular encara més com articular les

relacions entre la universitat i la societat amb les empreses,

com s’articula la transferència de coneixement en el món

social, en el món econòmic, en el món professional. Aquest és

un altre repte sobre el qual també volem arribar a aquest acord.

O també quina ha de ser l’aportació de la universitat de cara

a les polítiques culturals. La universitat també és una institució

cultural, que té una transcendència important tot el que es pugui

fer i, per tant, tenint en compte aquest fet, jo crec que és

evident que cal anar en aquest aspecte a veure com podem

articular millor les relacions entre la universitat i el món

cultural.

Jo he dit moltes vegades que seria difícil entendre la

societat de les Illes Balears sense la UIB, en tots els sentits. Els

gairebé 50.000 professionals que han sortit de les aules de la

Universitat de les Illes Balears són una prova que aquesta

societat tendria més problemes, seria més pobra en tots els

aspectes, hi hauria manco cohesió social, hi hauria manco

productivitat, manco creixement econòmic si no hagués estat
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per l’aportació de la Universitat, universitat que ha fet possible

que la situació ..., la possibilitat que la gent pugui estudiar

s’hagi materialitzat d’una forma clara i crec que això s’ha de

posar en valor i, per tant, si la Universitat de les Illes no existís,

ens l’hauríem d’inventar i, per tant, en aquest sentit crec que és

important que sigui una aposta global en tots els aspectes.

I aquesta és una altra línia sobre la qual volem articular.

I finalment vull posar de manifest que un objectiu, que tal

vegada, és un objectiu manco significatiu, que d’alguna manera

cal tenir en compte, és que volem una conselleria d’Educació

més estable, més transparent, més institucionalitzada. Volem,

d’alguna manera, treballar també en aquest aspecte. I volem

treballar també, per exemple, i ho dic aquí que hi ha

representants de Menorca i Eivissa, volem treballar de cara que

el delegat territorial de cadascuna de les illes assoleixi un paper

polític i educatiu i amb nivell competencial més important del

que tenen en aquests moments.

Tot això, tot això que he dit fins ara són objectius que

poden plantejar-se a nivell purament estructural, legal, etc.,

però és que nosaltres anam molt més enllà. Deia al principi que

volíem treballar des de la normalitat, si hem dit que volíem

treballar des de la normalitat, és que és l’única manera de poder

encarar de forma clara tots els reptes que té l’educació a les

Illes Balears. N’he dit un parell, hem d’incrementar el nivell

educatiu de les Illes Balears, dels estudiants de les Illes Balears

en tots els aspectes; hem d’intentar, d’alguna manera, millorar

el nivell competencial, el nivell de llengües dels estudiants de

les Illes Balears; hem de lluitar, hem de fer un pla, i per això hi

estam treballant ja, un pla d’actuació respecte del fracàs i

l’abandonament educatiu; hem de replantejar tot el que és

l’oferta formativa respecte de la formació professional i hem

d’intentar relacionar millor els estudis de formació professional

amb el mercat de treball.

Volem, i això és un altre punt estratègic, incrementar

l’autonomia dels nostres centres. Volem, i ho hem dit moltes

vegades, apoderar els centres, volem que els centres tenguin

més llibertat pedagògica, volem que hi hagi més llibertat, més

poder a nivell organitzatiu, econòmic, curricular, fins i tot en

molts d’aspectes a nivell de personal docent. Aquesta és una

aposta estratègica. Pensau que de vegades les transferències

que es varen fer del Ministeri d’Educació a les conselleries

autonòmiques, en molts casos han reproduït el mateix sistema

MEC, del ministeri, nosaltres pensam que és el moment de

començar a fer transferències de la conselleria als centres

escolars, perquè en definitiva és només des d’aquesta

responsabilitat, des d’aquesta llibertat que es poden assolir

millors resultats, i això significa que hi ha d’haver un

plantejament homogeni a nivell d’autonomia de centres, però

també a nivell diferencial, perquè cada centre tendrà les seves

pròpies característiques, la seva pròpia identitat pedagògica.

Per a nosaltres aquest és també un repte important de futur, la

capacitat que han de tenir els centres per definir el seu propi

projecte educatiu, el seu propi projecte escolar, les seves

relacions amb la comunitat, la seva pròpia organització, com

funcionen internament, com es relacionen amb la comunitat.

Aquest és per a nosaltres un element també important de cara

a millorar el rendiment educatiu.

Per tant, aquest és un eix sobre el qual nosaltres ja hem

començat a treballar perquè -torn repetir-, tot el que hem fet

d’intentar treballar amb la normalitat, no és el nostre objectiu,

el nostre objectiu és tot el que estic dient ara: millorar l’èxit

escolar, millorar el nivell educatiu, etc.; aquest és el nostre

objectiu. 

I, per exemple, amb el tema que es planteja moltes vegades,

quina és la proposta lingüística que té la Conselleria

d’Educació i Universitat? Ho hem dit moltes vegades, nosaltres

volem partir i partirem del Decret de mínims, un punt clau que

hi ha en el document Illes per un pacte, un punt de consens, un

punt d’acord. I per tant això significa tota una sèrie de coses:

que el català sigui la llengua vehicular bàsica. En segon lloc,

que cada centre, d’acord amb la seva tradició, amb les seves

possibilitats, amb els seus recursos, amb la composició

sociolingüística que té de la zona defineixi el seu model

lingüístic, amb l’objectiu d’assolir les competències de català

i castellà adequades i que, en funció de l’assoliment de

competències, això pugui ser avaluat per tal de saber si s’ha de

modificar o no el seu projecte lingüístic. Un projecte lingüístic,

lògicament, articulat dins el seu projecte educatiu.

Però nosaltres també volem guanyar, dins aquest model de

plurilingüisme sobre el qual nosaltres optam, volem optar per

la política sobre la tercera llengua a dos nivells: primer nivell,

tot el que fa referència, evidentment, a un tema fonamental, que

és la millora de l’ensenyament de l’idioma, de l’idioma.

Pensam, i això és un fet, és una evidència real, que durant molt

de temps els resultats que assoleixen els nostres estudiants

d’aquí de tota la resta d’Espanya respecte de les competències

en anglès, per exemple, no són els adequats, per tant cal fer tota

una reflexió sobre la formació metodològica, la metodologia

d’ensenyament, l’existència de petits grups, l’existència de

converses, etcètera, que millorin de forma clara l’ensenyament

d’aquest tercer o quart idioma.

I també dins aquesta línia, volem fer una aposta per

l’ensenyament en, però partint d’una sèrie de supòsits: primer

de la voluntarietat dels centres, de la seva optativitat, del seu

projecte educatiu concret, i també ho volem fer en funció dels

seus recursos que defineixin quin tipus d’activitats es poden fer

amb aquesta tercera llengua. I ho volem d’acord, per tant, que

siguin un instrument de canvi, de millora real de l’ensenyament

en aquesta tercera llengua. Per tant, són les dues vies de treball

sobre les quals nosaltres volem treballar.

Però mirau, durant aquest temps ens hem reunit, com deia

abans, no només amb la comunitat educativa, sindicats, APA,

cooperatives, patronal, etcètera, sinó que hem fet una reunió

amb cadascun, amb tots els directors de centres de primària i

secundària de cada una de les Illes Balears, ens hem reunit a

Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera. I una de les

conseqüències, de les conclusions que hem tret, en podríem

treure moltes més, en tot cas, sempre una que jo consider que

és la demostració de la importància d’aquestes reunions, en què

la gent et diu gràcies per fer aquestes reunions, la qual cosa em

sembla que és la demostració que la democràcia sense parlar no

és democràcia. Per tant, que hi hagi hagut tota una sèrie d’anys

en què no s’han fet aquestes reunions és la demostració que així

no es fa política educativa, la política educativa s’ha de fer amb
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complicitat, s’ha de fer cercant l’empatia, cercant una mica el

diàleg quotidià, no?

I aleshores sí que és important que en aquestes reunions que

hem tengut s’ha posat de manifest un dels temes que jo crec

que hem d’abordar i que per a nosaltres és un dels punts

estratègics d’aquesta legislatura, que és un pla no només de

construcció de centres en aquelles zones, illes que hi hagi una

demanda important, com el cas de les Pitiüses, sinó també un

pla de rehabilitació de centres. Ens hem trobat amb uns centres

que no es troben amb les condicions adequades, i això ha estat

el que ens han transmès realment els centres educatius, els

directors d’aquests centres, i per tant és evident que per fer una

ensenyança de qualitat s’han de tenir unes condicions de

seguretat i de dignitat, i nosaltres pensam que aquesta serà una

també de les polítiques de rehabilitació que nosaltres volem en

aquest aspecte.

I finalment, per acabar, nosaltres apostam per una escola

inclusiva. Hem dit abans que dins els professors que s’han

contractat per a aquest curs hi ha un increment de professors

d’atenció a la diversitat, nosaltres creiem en l’escola inclusiva,

en l’aposta real. Si volem una societat vertebrada, una societat

cohesionada, això comença per l’escola; l’escola és

l’instrument bàsic per fer possible la cohesió social en molts

aspectes. La immigració, seria difícil el procés d’integració si

no fos per la institució escolar, que ha estat capaç no només

d’integrar una gran quantitat d’immigrants que arriben a les

Illes Balears o un 20% global i que nosaltres volem treballar

perquè hi hagi una distribució més equitativa entre l’escola

pública i l’escola concertada, sinó que, a més, hi ha hagut una

gran tasca per part dels centres de gestió d’aquesta diversitat.

Jo crec que els centres, el professorat, els equips directius,

els pares i les mares, han fet una aposta clara perquè aquesta

quantitat d’immigració escolar que ha entrat a les nostres

escoles sigui tractada de forma adequada, és el primer element

d’integració que tenen aquests estudiants que venen d’altres

països. Per tant, l’opció de l’escola inclusiva és per a nosaltres

un punt bàsic de cara a aquesta idea de qualitat, la qualitat de

l’educació també passa per l’equitat, per la inclusió.

L’excelAlència no és la separació en funció de capacitat, de

sexe, d’aquestes coses, no, des d’un punt de vista real de

l’escola inclusiva és una aposta real perquè l’escola sigui un

element d’integració en tots els sentits.

Aquestes són de qualque manera les propostes que té la

Conselleria d’Educació i Universitat.

Jo he hagut de fer, d’una forma sintètica, malgrat tot, no he

pogut desenvolupar totes les coses, jo em pos a la vostra

disposició per a totes les preguntes que vostès em puguin fer.

En qualsevol cas, el que vull dir és que nosaltres, com a

Conselleria d’Educació, farem tot allò que hem dit de dialogar,

dialogar i dialogar, no entenem altra forma de fer política

educativa, això sí, dialogant, però prenent decisions, la paraula,

que és clau, ha d’anar acompanyada d’acció, de decisions. I

nosaltres intentam, per una part, i ho fem, dialogar amb tota la

comunitat educativa, però també volem dur a terme accions

concretes que millorin la qualitat i l’equitat de la nostra escola

i del nostre sistema escolar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, són les 20.25 hores i ara

procedeix la suspensió de la sessió, per un temps de 45 minuts,

a no ser que decidim obviar aquest tràmit i continuar. Jo no sé

si...

Per tal de formular les preguntes o observacions, tot seguit

procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.

Conseller ha de decidir si vol contestar globalment o un per un.

Un per un, allargam una mica, però en fi, és decisió del

conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

(...) pensament meu, però, des d’un punt de vista

democràtic, a mi em sembla molt millor contestar a cada un

dels grups parlamentaris, perquè em sembla que és un acte -ho

torn dir- democràtic i de cortesia parlamentària.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, té la paraula el Sr. Vidal, per un temps de deu

minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Estic d’acord amb el Sr. President

que estàvem convocats a les 18.30 i són les 20.30, és una bona

hora de començar, Sr. Conseller.

No vull ser, no seré crític amb la seva exposició, amb el seu

projecte, l’he vist carregat de bones intencions, per una part, i

per una altra part, no han passat els cent dies de govern i crec

que aquella persona o aquell equip que fa tot el que pot no està

obligat a més, però sí que m’ha de permetre un parell de

reflexions.

Parla del parlar social i polític, parla d’una llei per

l’educació, li he dit en el Ple del Parlament, i li repetesc, que no

estarà per nosaltres, ens trobarà sempre asseguts i al seu costat,

perquè li vaig dir i li repetesc que crec que aquelles lleis que es

fan o aquelles normes que es fan durant una legislatura no han

de ser aprovades quan l’oposició ha d’estar dient que no es

preocupin els ciutadans que quan nosaltres entrem les

derogarem, això no s’ha de repetir.

Llavors vostè parla molt d’augmentar la inspecció, ha parlat

d’augmentar els professors, que n’ha augmentat 374, que se

n’haurien d’augmentar fins a mil. Ha parlat de retorn quant als

funcionaris a la normalitat, de pagar sexennis i triennis; jo estic

d’acord amb vostè, Sr. Conseller, no és una crítica, és una

observació, però pensi una cosa: ara fa quatre anys, quan es

duia una factura per haver comprat una cosa en el Govern, a la

Conselleria d’Educació també, l’empresa que li duia la factura
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es torbava 700 dies a cobrar, i això generava un malestar social;

avui vostès paguen a 40 dies. Això vol dir que durant aquests

quatre, que ha reiterat moltíssimes vegades que s’han retallat

drets, que s’ha gastat menys, jo no li discutiré, els números

canten, però també pensem que no podem fer aquelles coses

que no podem pagar. Facem una educació com a objectiu

prioritari de la societat, que hi estic d’acord, però amb seny i

sentit comú; no una educació que ens obligui que d’aquí a

quatre vostès tornin pagar les factures a sis o set-cents dies, que

es torni generar alarma social dins aquest sector de la petita i

mitjana empresa de què parlam.

Defensa molt bé tota la carrera educativa, però també pensi

amb la carrera funcionarial de tots els funcionaris de la

comunitat autònoma que demanen el mateix. I així hem anat

reincidint, el Servei de Riscos Laborals, oposicions, fer paquets

de coses que ens suposen despesa que li dic, però li deman el

mateix, seny.

I també una postura de diàleg, vostè arriba i diu: hem fet

coses que no ens han costat doblers, ho ha dit, hem derogat el

TIL. No estan d’acord amb la LOMCE i la dóna per derogada.

Vol derogar la Llei de símbols. Diàleg crec que és el nostre,

crec que la manera com li explic les coses és molt millor que no

haver d’entrar dient derogaré, derogaré, pegaré, ho han fet tot

malament, reconèixer les coses que es fan bé crec que també és

una cosa que ens dignifica com a persones. Mai ningú no ho fa

tot bé ni mai ningú no ho fa tot malament, li promet, li promet,

Sr. Conseller.

Quan parla de la participació de tota la comunitat educativa

dins els projectes, que tothom hi prengui part, perfecte, quan

val arribar a acords té unes paraules fantàstiques i que

l’elogien, però també n’hi diré una, amb un però aquí: vostè,

Sr. Conseller, durà el timó de la nau, si li menen la nau

aquells..., si vostè paga opini a la nau, escolti la resta, però se’n

faci responsable de les decisions que es prenguin, perquè al

final haurà de ser vostè qui les prengui, baldament les vulgui

prendre amb tot el consens del món.

Parlava de l’escola concertada, nosaltres estam d’acord amb

l’escola concertada, i aquí m’ha de permetre que li faci un petit

incís: quan, en el Ple del Parlament, li vàrem demanar,

mitjançant una pregunta o mitjançant una interpelAlació, que

l’escola de batxillerat de Maó, de La Salle, no es podia fer el

concert, perquè vostè ho diu molt bé, no és una aplicació, però

va fer referència que costaria 600.000 euros; m’agradaria que

ho desglossàs, perquè, pel que m’han contat, hi aniran 14

alumnes només, havia dit 13, i és igual, però es necessitarien

dues mitges aules, les quals tenen un cost aproximat cada aula

de 600 euros cada més i dos professors i mig, que no arribarien

als 100.000 euros cada any. I aquí em vaig perdre amb la

quantitat de doblers, és una simple cosa per aclarir.

Parla de la Universitat, molt bé, estam d’acord que la

Universitat pugi. M’agradaria també que digués si es posarà en

marxa o no la Facultat de Medicina i en cas que sigui sí, com,

perquè per ventura ho ha parlat i no ho he sentit, perquè s’ha

parlat en diverses vegades. Si ho ha dit, li deman disculpes,

però si vol dir com es posarà en marxa i què costarà també.

Igualment, parla de millorar el finançament de la

Universitat, i hi estam d’acord, però que ens digui d’on traurem

els doblers i com es farà, perquè si als pares dels alumnes els

donam molt més bona, que hi estic d’acord; si els donam

moltes més coses de les que tenen en sentit positiu a l’educació,

però els posam una pujada d’imposts que no poden pagar,

hauríem de cercar un equilibri i vostè només ha parlat d’una

banda. M’agradaria sentir l’equilibri de l’altra.

Donar transferències als centres i donar-los més autonomia,

jo hi estic d’acord. Però també m’agradaria que es concretassin

aquestes opcions, perquè jo no sé si un centre podrà elegir quan

parla fins i tot de finançament el seu propi pressupost o si el

centre s’haurà de marcar per unes directrius generals des de la

conselleria; que m’agradaria saber-les i sobretot quan parla del

projecte lingüístic: tendrà llibertat cada centre per aplicar el

projecte lingüístic que vulgui? Un pic derogat el TIL, que ho

han fet, on som? Simplement, si ens pot puntualitzar aquests

punts que li he dit, doncs li ho agrairia.

Però repeteix així com he començat, vostè crec que està

carregat de bones intencions, no fa cent dies de govern, no és

una crítica, la tendrem al llarg dels quatre anys, que sí que

discreparem en determinats punts, i li repeteix que crec que

vostè i tot l’equip de govern tenen la intenció de tenir la millor

educació que volem a les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Sr. Conseller, un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Procuraré ser més breu aquesta vegada,. Bé, en primer lloc,

jo li agraesc el to i les seves paraules, evidentment.

Ja li vaig dir en el Parlament l’altre dia que vostè va fer una

interpelAlació, que jo li deia: benvinguts a l’acord. Jo assumesc,

des del primer minut que som a la conselleria, tota la

responsabilitat que calgui. No, és a dir, és evident que jo he de

dir, i ara li diré, el que hem trobat, o sigui, comprenc que

cadascú troba el que troba, però des d’aquest moment ja les

herències em són igual, jo he de gestionar el que tenc, perquè,

com diuen en bon mallorquí: qui no vol pols que no vagi a

l’era. Per tant, en aquest aspecte tenc clar i sempre en tota la

meva vida jo mai no he intentat llevar-me la responsabilitat a

l’hora de prendre decisions, jo vull ser responsable de totes les

decisions que jo prendré al llarg del temps que sigui a la

Conselleria d’Educació.

Per tant, en aquest aspecte a mi m’ha agradat que digui que

vostè està d’acord amb aquest pacte social i polític per

l’educació, el que passa que a mi m’agradaria que es passàs de

les paraules als fets, jo crec que cadascú ha de fer la seva

pròpia reflexió sobre el que ha passat durant aquests anys. Vull

dir que crec que en aquests moments s’ha de fer un acte no

només de paraula, sinó de fets, a l’hora de poder dur a terme si

realment vostès creuen d’una forma clara en aquest pacte social

i polític per l’educació, perquè vostès no varen firmar el
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document Illes per un pacte, no el varen firmar. Per tant,

diguem..., i és un document que li vull recordar que hi ha

gairebé tots els sindicats, no hi ha l’STEI, hi ha l’Escola

Catòlica, hi ha les cooperatives, hi ha associacions de directors

de primària i secundària, hi ha Menorca, hi ha Eivissa, hi ha

Formentera, hi ha Mallorca, vull dir que hi ha una gran

comunitat educativa a nivell global i a nivell territorial. Per

tant, crec que per demostrar això crec que s’ha de fer una acció

concreta respecte d’això.

I per tant a mi m’agradaria, perquè ho he dit, que jo vull un

pacte inclusiu, i voldria que si fóssim capaços de fer unes bases

d’una llei educativa vostès hi fossin. I això significa acceptar un

mínim comú denominador que no es pugui tocar. Vostès varen

fer el Decret de mínims, essent president el Sr. Matas es va fer

el Decret de mínims, i vull dir que qui ha romput el consens en

temes lingüístics i d’educació han estat vostès històricament,

aquesta legislatura, i per tant cadascú ha de fer una reflexió, jo

no vull dir una autocrítica, i això de les autocrítiques a mi no

m’agraden molt, però ha de fer una reflexió sobre quines coses

han fet malament a l’hora de voler tenir credibilitat per entrar

en aquest pacte social per l’educació. Jo crec que això és un

tema que li dic sense males intencions, sinó crec que les coses

són així.

Miri, nosaltres, quan vàrem entrar a la conselleria, vostè diu

és que varen trobar una situació econòmica determinada; és

evident, jo no entraré en el que varen trobar o no varen trobar,

jo, en tot cas, no era ni al Govern ni a l’oposició quan vostès

varen governar, jo som aquí des de fa dos mesos i mig, que de

vegades em sembla que fa tres anys i mig en aquest aspecte;

però vull dir que nosaltres hem trobat un forat de 20 milions

d’euros a la conselleria per poder acabar l’any. Vull dir que no

és que haguem trobat Alícia en el país de meravelles, hem

trobat una realitat difícil, complexa, com és la realitat del

finançament de l’educació a les Illes Balears, en aquest sentit

vull dir que som davant una realitat complicada, perquè és

evident que tenim un model de finançament que no és el que

correspon, evidentment, i ja la presidenta ho ha dit moltes

vegades, que necessitam canviar el model de finançament i el

necessitam canviar entre tots. O tots anam a la una davant el

que s’ha de reivindicar o difícilment les Illes Balears tendran un

nivell de finançament que realment necessitam, això ho hem de

tenir prou clar a l’hora d’abordar, en fi, les respostes a les

necessitats socials. I les respostes a les necessitats socials de les

Illes Balears, vostè sap tan bé com jo o més que són cada

vegada més complexes, en tema de sanitat, de pobresa,

d’educació, etcètera. I això hem de tenir una resposta, és a dir,

de vegades es diu: a les Illes Balears tenim un nivell..., en fi, un

creixement, cada vegada més turistes. No ho sé, el que li puc

assegurar és que des de fa un temps, des de fa un parell d’anys

mallorquí el PIB ha anat baixant; és a dir, hem perdut PIB.

Em deia un economista que si els grecs han passat de classe

mitjana a pobres, nosaltres hem passat de classe un poc alta a

classe mitjana, perdem posició i perdem posicions socials,

educatives i econòmiques. És a dir, la productivitat econòmica

que tenim a les Illes Balears crec que no és el que realment

mereixeríem d’una societat que cada vegada ha de ser més

competitiva en qualitat i no amb el tipus de contractes que hi ha

en aquests moments.

Per tant, vull dir, hem trobat el que hem trobat, hem trobat

el que hem trobat i tenim una realitat de qualque manera que jo

vull posar de manifest que no és el que més ens agradaria.

Participació, jo no vull entrar en aquest tema, però sí en el

tema de l’escola concertada i el tema de medicina i la

Universitat.

Miri, jo, i ho vaig dir moltes vegades, per què no hem

concertat La Salle Maó? Hi ha una sèrie de respostes: primer de

tot, és veritat que Menorca no té cap centre de batxillerat

concertat, així com a Eivissa n’hi ha un i a Mallorca n’hi una

quinzena de centres de batxillerat concertat; però el batxillerat

no és un nivell obligatori, primera qüestió. Per tant, això és un

element a tenir en compte quan hi ha uns recursos dels quals

vostè parla que són limitats. Jo no tenc els números ara aquí,

però jo em compromet que els ho faré arribar, la resposta que

li vaig donar en el Parlament, li vull donar..., tenc els números,

però els hi vull donar exactament perquè vegi aquelles xifres.

Per tant, en aquest sentit jo li vull dir que nosaltres no volem

concertar d’entrada, no només perquè no és obligatori, sinó

perquè la necessitat d’escolarització estaven cobertes pels

instituts públics que encara tenen places buides, i que hi havia

13 estudiants que s’havien apuntat als estudis de batxillerat de

La Salle de Maó.

Tenint en compte les ràtios i tenint (...) d’escolarització era

molt difícil per la conselleria, amb una situació de manca

econòmica de poder concertar educativament. A mi em varen

dir, diguem, em varen criticar, diguem des d’un punt de vista

polític, de la llibertat dels pares a elegir; escolti, nosaltres

vàrem fer el que tocava, nosaltres hem possibilitat que els

estudiants de batxillerat que s’havien matriculat a La Salle de

Maó fossin matriculats en aquests moments en els centres que

havien triat en primera opció, per tant estan escolaritzats. A la

comunitat autònoma, a la Conselleria d’Educació no li costa

més perquè són places que existien i encara han quedat places

buides. Per tant, no vegin en aquest sentit ni un atac a la

llibertat dels pares, ni llibertat dels centres, perquè es pot fer

perfectament el batxillerat, es podia fer batxillerat, això sí, no

concertat. A les Illes Balears hi ha centres que fan batxillerat

que no està concertat, vull dir, per tant no és en aquest aspecte

una situació que sigui excepcional.

Medicina. És evident que la presidenta, el dia de la

inauguració del curs acadèmic d’enguany, va anunciar la

posada en marxa dels estudis de medicina. I jo li vull dir en

aquests moments que els estudis de medicina són estudis que

òbviament tenen un cost, tenen un cost econòmic, evidentment,

però també són estudis que donen un prestigi a la Universitat,

que suposa millorar l’oferta formativa de la Universitat, que

suposa, des d’un punt de vista..., millorar la qualitat

assistencial, que suposa de qualque manera incrementar la

recerca en temes de biomèdica, etc.

Però també li vull dir en aquests moments que el Govern

treballa, negocia per intentar que aquest tema tengui un màxim

consens i no sigui un element que sigui de distorsió. Jo no

conec ningú que hi estigui en contra, es poden discutir moltes

coses, si és un moment adequat, etcètera, però no hi ha en

aquest sentit cap persona amb la qual jo hagi treballat o que

hagi pogut parlar amb ella que m’hagi dit que hi està en contra,
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es pot discutir si és un moment oportú o si no és un moment

oportú, però crec que la Facultat de Medicina de les Illes

Balears és un valor afegit i jo crec que això ho hem de tenir en

compte.

Per tant, jo som conscient que la política es fa també amb

recursos econòmics, és a dir, jo l’única cosa que li vaig dir que

era gratuïta és el diàleg, el diàleg de moment és gratuït malgrat

hi perdis molt de temps, però, per tant, l’educació té part de

diàleg, part de recursos i part també de treball personal; els

centres són, en definitiva, hi ha molts de professors que

independentment de les hores que fan, fan moltes més hores i

aquí hi ha passió, compromís i creure en l’educació. Per tant,

l’educació funciona quan hi ha tots els ingredients, és a dir, ...

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sr. Conseller, li queda un minut.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà): 

Bé, una política clara, recursos i la capacitat del professorat,

dels equips docents d’implicar-se amb tota la comunitat

educativa i d’implicar-se a l’hora de fer l’educació per a tots.

I acabaré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Vidal, cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Li repetesc, Sr. Conseller, que no

volem fer el primer dia una crítica ni tan sols una... M’agraden

les..., baldament no estigui d’acord amb determinades, com

pugui ser la no concertació de La Salle de Maó, però sí que puc

estar d’acord amb altres coses.

Una reflexió, quan es va fer el Decret de mínims, conseller,

era necessari, perquè la gent del carrer no coneixia la llengua

catalana, la nostra llengua. Però avui en dia ens podem trobar,

és una reflexió, que a colAlegis, sobretot de la part forana, amb

el Decret de mínims, els nostres fills no coneixen la llengua

castellana, i a mi m’agrada aprofitar la riquesa d’una societat

amb aquest bilingüisme. És simplement una reflexió, no és ni

per tornar contestar ni per entrar en debats que no acabaríem

mai.

I simplement això, que els desig sort aquests quatre anys i

que ens veurem sovint aquí.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Sr. Conseller, cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, li contestaré, perquè m’agrada contestar, si no, no estaria

tranquil. No, jo el que li vull dir són dues coses: miri, a mi

m’agradaria que el tema de la llengua no fos un instrument de

confrontació, jo crec que la llengua és un instrument de

comunicació i per tant per a mi el castellà no és una llengua

enemiga, és una llengua que jo estim i que jo apreciï i que

m’agradaria conèixer més, de la mateixa manera que

m’agradaria conèixer més el francès, l’anglès, l’alemany, per

tant, diguem que estam d’acord amb un model plurilingüe a

nivell escolar, però jo no crec en l’afirmació que vostè ha fet,

no crec que els estudiants de la part forana o dels pobles no

coneguin el castellà, jo diria més que hi ha més estudiants que

no coneixen el català que nins que no coneixen el castellà.

Per tant, jo simplement pens en aquest aspecte que el que

necessitam clarament és que una vegada que s’acabi la

primària, la secundària i el batxillerat, veure que hagin assolit

les millors competències, els estudis ens diuen que no hi ha

diferència entre les competències cognitives en català i en

castellà, però a mi no em basta això, crec que hem d’anar molt

més enllà, i aquest coneixement que tenim global, l’haurem de

tenir centre per centre. I nosaltres treballarem perquè volem fer

un exercici de transparència de tenir dades centre per centre, si

n’és la realitat, perquè només coneixent aquesta realitat poden

els centres dur a terme una millora de les competències en

català, en castellà i una tercera llengua. Per tant, jo diria que no

s’ha de confrontar el tema de llengües, és a dir, nosaltres partim

que el català és la llengua pròpia d’aquesta terra, que és una

llengua que està, que vostè mira les televisions quasi tota és en

castellà, si mira els mitjans de comunicació quasi tots són en

castellà, i jo crec que en aquests moments el català s’ha de

protegir molt més que el castellà, evidentment, perquè es troba

en una situació d’inferioritat respecte d’això.

Però, ho torn repetir, per a mi no és un tema de confrontació

amb el castellà, ni molt manco, no crec que hi hagi cap família

ni cap pare que no vulgui que els seus alAlots aprenguin castellà,

no ho crec, no ho crec i n’estic plenament convençut, i volen

que aprenguin català, castellà, anglès i si es possible alemany.

I nosaltres, com a Conselleria d’Educació el que volem és

intentar que això sigui possible.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Camargo, per

deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies també, Sr.

Conseller, per la seva ràpida compareixença en aquesta

comissió, atès que vostè és al capdavant d’una de les

conselleries que més ens importa, no és l’única, però que més

ens importa al nostre grup parlamentari. I atès també que tenim

moltes preguntes i estam neguitosos respecte de certes

qüestions, com ja ha avançat, que ens generen interrogants i

que voldríem ara posar damunt la taula a veure si les podem

aclarir un poquet més.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 3 / 17 de setembre de 2015 43

 

El que està clar és que hi ha hagut un canvi, hi ha hagut un

canvi de les majories parlamentàries respecte de la legislatura

anterior i això és una bona notícia; és una bona notícia que

s’hagi acabat la foscor, la manca de diàleg, de retallades,

l’actitud intransigent per part d’un govern que no volia escoltar

la comunitat educativa, això són bones notícies i per això ens

felicitem i volem treballar en una direcció per posar solució als

problemes que encara hi ha.

S’ha derogat el TIL, ja sabem que el Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears s’havia pronunciat també en aquest

sentit abans. S’ha derogat la Llei de símbols. S’ha obert un

tarannà més dialogant per obrir el diàleg amb la comunitat

educativa, en aquest sentit estam d’acord. Però pensem que hi

ha moltes coses que encara són clarament insuficient i crec que

tenim una bona oportunitat per solucionar totes les mancances

que encara hi ha dins el món educatiu a les nostres Illes.

Vostè i el seu grup, el Govern, podrà comptar amb el nostre

suport parlamentari sempre i quan es duguin endavant aquestes

mesures que pensem que són justes i necessàries per a una

millora substancial del món educatiu en general, en tots els seus

nivells dins la nostra comunitat autònoma.

Val la pena recordar, abans de començar amb les meves

preguntes, que la comunitat educativa, la marea verda, no

només demanava la derogació del TIL, no només demanava la

derogació de la Llei de símbols, hi havia altres aspectes que són

bàsics per a una educació de qualitat els quals també formaven

part de les reivindicacions de la marea verda i bé, ara mateix,

encara continuen sense solució. Hi ha molts problemes encara,

ho sabem, no hem començat un curs normal, no estam d’acord

que aquest curs hagi començat amb normalitat, hem començat

un curs amb gairebé les mateixes reivindicacions que la

comunitat educativa ha posat damunt la taula durant aquests

quatre anys; s’han solucionat algunes coses, però jo torn

insistir, ja vostè sap que ho hem dit des del nostre grup

parlamentari diverses vegades, que no n’hi ha prou que el

conseller digui que està contra la LOMCE, s’ha de demostrar

amb fets, no n’hi ha prou a dir que es milloraran els

currículums, que es canviaran, això ja ho deia la comunitat

educativa fa quatre anys, això des del primer moment es va

posar damunt aquesta llei que es segregadora, que és elitista i

que no ens agrada ni a vostè ni a mi ni a cap de nosaltres, els

que donem suport al Govern, no n’hi ha prou a dir que no ens

agrada, s’han de fer coses, i jo crec que aquí no s’han fet les

coses que s’havien de fer per aturar la LOMCE. Sabem que a

altres comunitats sí que s’han fet, però aquí ha començat un

curs escolar en el qual tenim LOMCE a ESO, tenim LOMCE

a batxillerat, total implantació des del curs passat a primària, i

tot el que això comporta que són qüestions que són conegudes

per tothom: canvi de currículum d’estructura organitzativa a

tots els nivells, de separació d’àrees de professorat

d’humanitats, música, plàstica, tecnologia, eliminació de

programes de diversificació, alumnat que tindrà moltes

dificultats per obtenir el graduat d’ESO, el títol de batxillerat;

torn a repetir, amb una llei segregadora, elitista,

antidemocràtica davant la qual s’haurien d’haver posat

mesures.

Vostè parla de la revisió dels currículums a partir d’ara,

però què és el que ha fet -i aquesta és la primera pregunta- el

Govern i la conselleria per minimitzar o alentir la implantació

d’aquesta llei, què és el que s’ha fet? Perquè des del nostre punt

de vista no s’ha fet molt.

Hi havia una resolució pactada entre les forces polítiques

que van signar els acords pel canvi, entre MÉS, PSIB i Podem,

que s’havia d’analitzar la derogació dels decrets de

desenvolupament dels currículums d’ESO i batxillerat aprovats

pel Partit Popular i fer-ne un de nou i això no s’ha fet, Sr.

Conseller, i vostè ho sap, perquè vostè formava part també

d’aquesta comissió sectorial a la qual es va plantejar i es va

aprovar aquesta mesura.

Sabem perfectament i no ho torni repetir perquè ho sabem

que la LOMCE és una llei estatal, això queda clar per a tothom.

Només demanàvem en aquell moment i demanem ara

actuacions en el marc de les competències de les comunitats

autònomes que s’entenen, s’entenen perquè sabem, i ho hem

vist també a les notícies i hi ha per tot informació respecte

d’això, que hi ha comunitats autònomes com Andalusia, com

Astúries, com Canàries, com Catalunya, com el País Basc, que

han posat en marxa mesures per tal que no es dugui endavant

aquesta llei alAlegant manca de temps per dur-la endavant, que

també ho podríem haver fet aquí, aquí es podrien haver fet

altres coses.

I de la segona pregunta, en relació amb la primera és què es

pensa fer des de la seva conselleria per minimitzar o alentir la

LOMCE al llarg d’aquest curs. Perquè ara que ja està en marxa

no queda molt clar què és el que es pot fer de manera sincera i

de manera efectiva, per tal que aquesta llei, que no ens agrada

a ningú, no sigui la llei imperant a les nostres aules.

En segon lloc, m’agradaria parlar de les retallades en

educació que es varen produir durant la legislatura anterior,

retallades en professorat, retallades que sobretot han afectat

l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives, retallades en

ajudes de beques per a estudiants, beques de menjador, beques

per a infants, beques en general. Ens agradaria saber si hi ha un

pla de xoc dissenyat des de la seva conselleria per retornar a

una situació anterior a les retallades en tant que el professorat

i les ajudes i beques per a l’alumnat en general, beques d’estudi

i beques de menjador.

D’una altra banda, també sabem que en aquest curs encara

continua l’augment de ràtios i l’augment d’hores lectives per al

professorat. I sabem que tot això també venia de l’anterior

legislatura, augment de ràtios del Partit Popular en tots els

nivells educatius, i a aquesta cosa no se li ha sabut posar fi

durant aquest inici de curs. Segons la informació que facilita la

conselleria als mitjans de comunicació, el 61% de les aules

d’infantil i d’escola pública estan massificades per sobre del

que marca la llei, és a dir que incorrem en una situació

d’ilAlegalitat per excés d’alumnat dins les aules, i això és

escandalós. Hi ha massificació també a altres centres, a aules de

diferents etapes educatives, es parla molt poc del que passa a la

formació professional, però també hi ha massificació en aquest

sector del qual no se’n parla molt. Què pensa aquesta

conselleria i aquest govern respecte d’aquesta qüestió, de la

massificació, hi ha un pla de xoc en marxa a comptes del

pressupost vinent com demanen els treballadors i les

treballadores per palAliar aquesta situació?
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També, i d’això n’ha parlat vostè durant la seva intervenció,

hem patit durant aquesta legislatura de foscor del Partit

Popular, retallades en drets democràtics i participació de la

comunitat educativa. Com pensa retornar aquests drets

democràtics i de participació als centres educatius?, com es farà

això? Ha parlat de transferències de competències als centres

perquè puguin definir el seu projecte educatiu, però ens

agradaria saber i tenir més informació sobre qui decidirà això,

qui decideix quines competències i com es gestionen a cada

centre educatiu?, els directors?, com es farà això?

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Perquè no podem assolir una

democràcia real als centres sense tenir una transferència que

sigui autogestionada i no imposada per altres sectors dins els

centres.

Després ..., bé, com que em queda poc temps, hi ha una

pregunta molt concreta sobre el tema dels pressupostos per

millorar l’educació a les Illes Balears, no l’any 2016, sinó

durant tota la legislatura, estem en un 2,9% del PIB i la

UNESCO reclama un 7%, la mitjana estatal és d’un 4,5, què es

farà per millorar els pressupostos durant tota la legislatura en

general.

I, finalment, sobre el tema de la Facultat de Medicina en

parlaré després, però clar, en una situació com aquesta posar en

marxa un projecte d’aquest tipus evidentment no és el millor

moment, evidentment hi ha altres necessitats, tenim uns

recursos limitadíssims, i crec que aquesta inversió, segurament,

anirà en contra de fer-la en altres sectors que la necessiten

bastant més.

EL SR. PRESIDENT:

Anirà acabant, Sra. Camargo?

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, ja acabo ara mateix. Tinc més preguntes, però bé, també

n’hi havia algunes respecte del Pla d’I+D+I de la universitat, de

la UIB, però bé, ho podem deixar. Sí que m’agradaria demanar

sobre la qüestió dels concerts educatius a infantil i batxillerat.

Ha parlat vostè abans de l’escola inclusiva, però clar, els

colAlegis del Parc BIT són qualsevol cosa menys inclusius,

aleshores com es compatibilitza aquesta inclusió, aquest

tarannà inclusiu amb colAlegis que segreguen per sexe, no?

I bé, finalment, sí que ens agradaria demanar per això: si té

previstes altres mesures econòmiques per millorar la destinació

pressupostària i no prorrogar aquests concerts.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Sr. Conseller, per deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Començaré pels colAlegis del Parc Bit, és un

tema que tenc més fresc, perquè ha estat bastant polèmic.

Miri, hem dit per activa i per passiva que no estam d’acord

amb aquest model educatiu de segregació, en primer lloc; en

segon lloc, que no hi estiguem d’acord, també vull recordar que

la LOMCE, que és una llei vigent, no li ho vull recordar, però

és una llei vigents, dóna suport als centres que fan aquesta

segregació per sexe; però en tercer lloc, també li vull dir que jo

he de ser respectuós amb les resolucions judicials. Jo no

plantejaré una actuació en contra de resolucions judicials,

m’agradin o no m’agradin. Jo no faré objecció de consciència

judicial, no en faré mai. Simplement hem concertat primària,

infantil està concertada, i primària l’hem concertada, la

concertarem perquè realment hi ha una resolució judicial que

ens hi obliga, hi ha hagut quatre resolucions judicials amb la

mateixa situació, per tant, jo, com a conseller d’Educació i

Universitat, faré simplement el que he de fer: acatar les

sentències judicials, m’agradin o no m’agradin. I ho he de fer,

quan una cosa m’agrada, m’agrada, evidentment, en definitiva

fantàstic, però si no m’agrada ho he d’acatar i ho acataré

sempre, i crec que si vostè estigués en la meva situació faria el

mateix. 

Jo no compartesc el que vostè ha dit que no hem fet res

sobre la LOMCE, no ho compartesc. Primer de tot, jo li diria

que la Conselleria d’Educació segueix fil per randa els pactes

de governabilitat, si vostè mira el pacte de governabilitat que

es va signar entre PSOE, MÉS Menorca, MÉS Mallorca i

Podemos, li puc assegurar que està fent el que realment diu

aquest acord de govern en temes d’educació. En tercer lloc, fa

dos mesos i mig que governam, jo crec que en dos mesos i mig

plantejar totes les coses que estam plantejant, a mi em sembla

que seríem realment uns campions en tots els sentits si

haguéssim resolt tots els problemes que té l’educació. Jo crec

que hem començat a resoldre problemes, hem començat a

resoldre problemes que difícilment es podia haver fet de forma

més ràpida, en dos mesos i mig hem fet coses que no s’havien

fet en molt de temps, i això no ho dic com a valoració, ho dic

com a fet. Després cadascú pot fer la valoració, però jo, com a

fet.

LOMCE. Evidentment, però la LOMCE s’aplica no des

d’enguany, sinó d’abans, i jo no record que hi hagi hagut tantes

protestes dels altres anys com ara. Vull dir que simplement ni

cap grup polític ni altres entitats no varen fer tot el que s’ha fet

respecte d’aquesta qüestió. Nosaltres per què no vàrem canviar

els currículums?, perquè nosaltres no estam d’acord amb aquest

currículum que es va aprovar per part del govern del Partit

Popular, no estam d’acord ni en la forma ni en el fons, no ens

agrada la rapidesa amb què es varen fer les coses, que no hi va

haver participació de la comunitat educativa, que consideram

que no es varen minimitzar els efectes negatius que té la

LOMCE en temes de tecnologia, plàstica i música. Però és que

al moment en què vàrem entrar no es podia fer una modificació

de currículum perquè això implicava un caos als centres, i

nosaltres, ho torn repetir, no volíem induir més caos als centres,

i per tant no volíem fer una modificació dels currículums sense

la participació dels docents, no ho volíem fer ni pensàvem que
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era la forma adequada de fer-ho. Per tant nosaltres sí que hem

obert en aquest aspecte una línia i, torn repetir, a final d’aquest

mes enviarem a tots els centres, sindicats, etc., etc., aquesta

proposta inicial de modificació de currículum de primària, de

secundària i de batxillerat, de tots els nivells, per tal d’intentar

que siguin currículums que en definitiva minimitzin els efectes

reals que ha tengut la LOMCE en tota una sèrie d’aspectes. 

Nosaltres hem intentat que l’efecte que pugui tenir en

professors de plàstica o de música siguin mínims. Hem intentat

que hi hagi mitges jornades per intentar que ningú no surti del

sistema escolar. Això és una minimització, això sí que és un

efecte, això és una mesura concreta que hem realitzat, i per tant

creim que realment dir que no hem fet això em pareix que no

és realment dir la veritat. 

També nosaltres, evidentment, estam d’acord, i això és un

plus que estam negociant per tal d’intentar que les proves de

primària de sisè no tenguin cap tipus d’efecte negatiu respecte

dels estudiants. Per tant nosaltres intentarem, lògicament, quan

hi hagi el decret, intentarem de qualque manera fer un tipus de

norma que no sigui negativa per als centres i els estudiants de

les Illes Balears. Per tant sí que estam minimitzant, sí que estam

minimitzant.

I, torn repetir, no hi ha cap comunitat autònoma que no es

plegui a la LOMCE. Vostè ha citat comunitats com Astúries,

País Basc, Catalunya, Andalusia..., on fa anys que governen. Ja

m’hagués agradat a mi començar a governar el mes de gener;

li puc assegurar que nosaltres haguéssim començat a governar

el mes de gener aquests currículums no s’haguessin aprovat,

però si creu que realment començant a govern el mes de juliol

es poden modificar tots aquests currículums d’una forma

seriosa, rigorosa i participativa crec que no seria (...). Per tant

nosaltres estam una mica en aquesta direcció. No ens agrada

aquesta llei i no ens agrada aquesta llei perquè consideram que

és una llei que no és el que necessiten els nostres estudiants ni

el nostre sistema escolar per a la seva millora, per l’equitat i per

la (...).

Em demana el tema d’autonomia de centres. Nosaltres,

evidentment, quan facem una norma per millorar l’autonomia

de centres el que farem serà, d’entrada, enviar-ho a tots els

centres, directors, claustres, perquè diguin la seva opinió,

perquè facin les seves aportacions. Torn repetir, nosaltres no

governarem d’esquena a la comunitat educativa, no governarem

d’esquena a les escoles, no farem aquesta cosa de todo para el

pueblo pero sin el pueblo. No, no, nosaltres farem aquelles

coses que siguin, però amb la participació de la comunitat

educativa. Nosaltres no volem fer un despotisme ilAlustrat,

volem realment que la participació sigui real, real en tots els

sentits. Per tant que la participació és més lenta?, sí, però és

més segura, hi ha més complicitat, hi ha més consens. Que la

democràcia és a vegades lenta en tots els sentits?, sí que ho és,

però és que nosaltres per això no hem fet, com deia abans,

aquesta modificació per decret llei dels currículums, no l’hem

feta perquè això hagués suposat més problemes als centres

escolars, i com que nosaltres tenim aquesta responsabilitat

l’hem fet nosaltres. Que hi havia altres solucions?, nosaltres no

ho negam, però aquesta és la solució que nosaltres vàrem

plantejar, i l’acord de governabilitat diu que s’han de prendre

mesures legislatives, educatives, etc., per minimitzar els efectes

de la LOMCE, i nosaltres les hem preses, no les hem preses de

forma... I les línies que hi ha al pacte de governabilitat les

estam aplicant de forma clara.

Nosaltres no creim en uns directors autoritaris, nosaltres

creim en uns directors democràtics. Per tant pensam que els

directors no han d’imposar res, volem directors professionals,

directors amb capacitat, amb capacitat tècnica per dirigir, però

no ho volem fer de forma individual, volem directors que facin

equips docents importants, que té consells escolars..., aquesta

és la nostra proposta. Nosaltres no farem dels directors una

figura que estigui per damunt dels centres, seria un model

equivocat, cosa que la LOMCE sí que fa, la LOMCE dóna

poder als directors, però en contra el lleva als consells escolars,

etc. Per tant no és el nostre model, el nostre model és un model

de lideratge democràtic, és un model en què realment hi ha

d’haver participació de tots els docents, dels equips directius,

de tota la comunitat educativa. Aquest és el nostre model,

perquè si en educació no hi ha la complicitat difícilment es

poden assolir objectius realment bons i de qualitat.

No sé si m’ha demanat cosa de medicina, ja no me’n

record...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, bé, jo li contestaré el que he dit abans, és a dir, jo crec

que medicina és un valor afegit per a la universitat. És evident

que són uns estudis que tenen un cost econòmic, això és

evident, però pensam de qualque manera, i vostè ho sap més

que jo, que s’està parlant per intentar el màxim consens a l’hora

de posar en marxa aquests estudis, i crec que -ho he dit abans

al Sr. Vidal- que no conec ningú que estigui en contra de la

Facultat de Medicina. Podem plantejar el timing, etc., etc., el

moment en què s’hagi de portar, tot això és evident. Per tant jo

crec que en aquest moment se cerca el màxim consens per

intentar que de qualque manera hi hagi, en fi, el màxim acord

per posar uns estudis que han de ser positius i no es poden

transformar en un element negatiu de cara a la societat i a la

Universitat de les Illes Balears. Jo crec que aquesta és una

política, és un objectiu que crec que tots compartim, i una bona

notícia no es pot convertir en una mala notícia tant per a la

societat com per a la universitat. 

Ja està, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Camargo, cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. Conseller. Vaig fent via perquè si no el temps

fuig. Bé, jo la veritat és que no esperava que vostè fos un

insubmís, ni tampoc un campió, ni el primo de Zumosol, ni res

d’això, però sí una mica més valent, una mica més valent

perquè precisament el que s’ha fet a altres comunitats no ha
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estat optar per la insubmissió, el que s’ha fet és alentir el procés

en la seva implantació a primària ja durant aquest curs, i per

això no fa falta estar ja en el govern, per això fa falta només

tenir una mica més d’audàcia, i jo ho dic com ho pens i no som

l’única que pensa així. És a dir, hi ha una qüestió també de

voluntat política, i el Partit Socialista ve moltes vegades a tenir,

per un costat, un discurs i, per una altra banda, uns fets polítics

i una manca de voluntat política per dur endavant el seu

discurs. Jo crec que ara ha arribat el moment, i per això de

moment estam donant suport a aquest govern, que el Partit

Socialista faci que els fets i les paraules vagin de la mà i que no

vagin separats, o en vies paralAleles que mai no es troben.

Això per una banda. Per altre costat, sobre la qüestió de la

declaració anti LOMCE que es va fer a la comissió tripartida,

en la qual vostè també va participar, aquesta declaració

clarament parlava de derogar el decret de desenvolupament de

la LOMCE aquí, fent servir les competències autonòmiques,

que sí que es tenen, que sí que es tenien i que s’han perdut. 

I, bé, una altra qüestió, la mobilització contra la LOMCE no

és d’ara, per favor, és que no es pot negar la realitat del carrer,

es pot desoir, es pot ignorar, però no es pot negar. Les

mobilitzacions contra la LOMCE no són d’ara, les

mobilitzacions contra la LOMCE i les marees verdes estaven

clamant contra la LOMCE des del moment de la seva aplicació

de manera autoritària per part del Partit Popular al Parlament

espanyol, i això se sap i no és una qüestió que es pugui ignorar

d’aquesta manera. 

Hauria..., el tema de la LOMCE, amb unes instruccions a

temps, s’hauria pogut minimitzar, però no m’ha respost com

s’ha fet per minimitzar, perquè sincerament a la immensíssima

majoria dels centres d’aquí s’està aplicant, s’està aplicant

talment; això vol dir que no s’han minimitzat els impactes, amb

unes instruccions a temps i no en darrer moment, quan ja no hi

ha possibilitat de fer res, s’hauria pogut minimitzar, que no

derogar, perquè no hi havia aquesta voluntat i aquesta audàcia.

Després una altra qüestió; no he tengut temps abans, però

si no..., si no millorar el tema de les ràtios, els pressuposts, tot

això; si això no es fa jo tampoc no m’explic com es pot lluitar

aquí contra el fracàs escolar, que és una altra qüestió. El model

de qualitat educativa sempre va de la mà del fracàs escolar o de

l’èxit escolar. Aquí tenim uns índexs de fracàs escolar bestials

que s’haurien de solucionar precisament invertint en tot això,

que són reclamacions històriques del moviment educatiu.

Després una altra qüestió sobre el tema de..., bé, vostè ha

parlat abans de la prevenció de riscos laborals. Això em sembla

molt bé, està molt bé i és molt necessari, jo sóc professora i sé

perfectament el que es pateix, però si no es baixen les ràtios i

si no s’augmenten les plantilles de professors i professores no

podem reduir els factors més estressants per la comunitat

educativa. És a dir, un pla de prevenció de riscos, beníssim,

però allò primer és allò primer, i allò primer és el que ja sortia

a la taula reivindicativa d’Assemblea de Docents i de Crida, i

de FAPA també, des de fa molt de temps.

Sobre el tema d’autonomia de centre el consell escolar és el

lloc al qual les mares i els pares, segons la LOMCE, no tenen

vot vinculant. És a dir, com aplicant la LOMCE es podrà donar

veu a les persones que, via aquesta llei, no tenen veu? És que,

clar, això també és una limitació espectacular que s’ha de

plantejar, perquè si no els consells escolars quedaran com una

cambra tancada a la qual només uns quants tindran la paraula.

I d’aquesta autonomia de centre també es pot parlar amb els

estudiants, perquè normalment el vot dels estudiants tampoc no

es té gaire en compte.

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Ja?, he acabat?

EL SR. PRESIDENT:

Té un minut, té un minut.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Ah, em queda un minut, d’acord, perfecte. Bé, una altra

qüestió que tampoc no he tengut temps abans però que també

em preocupa molt és el tema de manteniment d’infraestructures

educatives. Jo crec que això no és innovador per a ningú i que

és competència de la comunitat autònoma, i si s’ha previst per

part d’aquesta conselleria fer inversió per modificar..., bé,

modificar, restaurar tots els problemes d’infraestructura,

invertir en infraestructura i invertir en restauració de centres

escolars que estan en una situació lamentable, i tinc aquí una

enumeració llarguíssima, no hi entraré, però sí que m’agradaria

saber si s’ha plantejat també des de la conselleria fer inversió

en manteniment d’infraestructures.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Sr. Conseller, cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sí. Jo, Sra. Camargo, li diré que hi ha vida més enllà de la

LOMCE. És a dir, al marge que la LOMCE -i no li dic... perquè

és una mala llei i no em vull reiterar en aquest tema- nosaltres

hem fet el que pensàvem que havíem de fer des del punt de

vista de la responsabilitat. És a dir, si vostè creu que realment

dient les instruccions que vostè diu es podien modificar moltes

coses de la LOMCE crec que no compartesc el seu optimisme

en una sèrie d’instruccions, no el compartesc de cap de les

maneres. Per tant crec que hem fet les coses de forma

adequada, crec que ho hem fet i ho farem d’una forma

participada, cosa que de l’altra manera no haguéssim fet, i crec

que de qualque manera, torn repetir, farem coses que malgrat

la LOMCE podrem fer, però d’una forma pausada. Torn

repetir: fa dos mesos i mig que som al poder.

Hi ha altres comunitats autònomes que vostè compara que

no tenien la mateixa realitat, no tenien decrets aprovats, no

tenien decrets aprovats de currículum; aquesta sí que tenia tots

els decrets aprovats. Per tant nosaltres en aquest aspecte hem
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de tenir clar el que podem fer i el que no podem fer i les

conseqüències de fer algun tipus de coses.

Vostè insisteix en el tema de les ràtios. O és que realment

l’increment de 374 professors no baixa les ràtios?, no baixa les

ràtios? És a dir, és possible contractar més professorat?, sí,

1.000, però és que no tenim els recursos per fer-ho, no tenim

els recursos per fer-ho. Per tant nosaltres hem fet tota una sèrie

de propostes, d’acords de professors que són a les aules, de

primària, de secundària, de diversitat, que baixen les ràtios, que

baixen les ràtios. El que vostè diu no és cert, no és cert. Per tant

vull dir que complim la legalitat. Que les ràtios han de baixar

a alguns centres?, està molt clar, és evident que han de baixar,

però pensar que tot ho podem fer en dos mesos crec que és no

tenir clar quina és la realitat; la realitat és aquesta: nosaltres

tenim un procés de quatre anys per baixar progressivament curs

per curs aquestes ràtios, i tenim clar que el curs 16-17 serà un

compromís clar de la Conselleria d’Educació que, en aquells

centres amb nivells de primària i infantil, baixarem les ràtios.

Aquest és el nostre compromís, però ja les estam baixant, hi ha

centres que estan per sota d’allò, la majoria de centres. Que hi

ha centres que no?, ja he dit abans que tenim una demografia

escolar creixent, i no s’han fet les inversions necessàries per

acompanyar aquest increment demogràfic del condicionament

d’aules. 

Clar que tenim un pla de rehabilitació de centres. Nosaltres

també tenim una relació de centres en mal estat, la tenim, la

tenim perfectament i volem fer una radiografia més profunda

per fer un pla d’actuació durant tota la legislatura, i volem

arribar a acords amb ajuntaments perquè els ajuntaments també

tenen la seva responsabilitat, al respecte d’això, en tema de

manteniment de centres. 

Per tant nosaltres, torn repetir, creim que estam en la línia

concreta del pacte de governabilitat, jo li record que miri el

pacte de governabilitat, el que diu sobre acció educativa i el

que estam fent, i creim que la línia que vostè diu crec que

l’estam fent d’una forma clara. Miri, jo no vendré a defensar el

PSOE, jo venc aquí a defensar el que fa la Conselleria

d’Educació i Universitat. Allò del PSOE no m’interessa; el

PSOE sí que ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat contra

la LOMCE però jo no venc a defensar el PSOE, aquí, jo venc

a defensar el que està fent la Conselleria d’Educació i

Universitat en aquest sentit, i creim que el que estam fent va en

la línia de millora de la qualitat, de donar resposta als

problemes reals que té la nostra educació i de fer-ho de forma

participada. Nosaltres hem dialogat més que mai, hem arribat

a acords més que mai, i vull dir que de qualque manera crec

que queda clar quan un planteja un acord, que donarem a

conèixer a tota la comunitat educativa per saber quina és la

realitat, crec que es tracta de fer-ho des del punt de vista de la

sinceritat i de la lleialtat.

Pensam que estam en la línia correcta, que la política que

està duent la conselleria s’emmarca en els programes electorals

dels dos partits que estan en aquests moments en el govern i

que tenen el suport de Podem, o com a mínim tenen el suport

de Poden en el pacte de governabilitat...

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

...i aquest és el nostre full de ruta. Per tant el nostre full de ruta

està una mica en les coses que vostè diu, però vostè creu que de

qualque manera en dos mesos i mig podem solucionar totes

aquestes coses; no podem, no podemos, no podemos. 

(Algunes rialles i remor de veus)

Per tant en aquest sentit vull dir que..., que en aquest

aspecte...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Aquest és el problema, que no poden perquè no volen,

potser.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo, no es pot obrir un diàleg.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Nosaltres no només..., ara no podem, però podrem, volem

i vostè en veurà el resultat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. És el torn de MÉS per Mallorca. Sra.

Busquets, deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. Conseller i Sr. President. La veritat és

que tenc una queixa per a tots els diputats, i tenc la sensació de

viure el dia de la marmota. En el Ple del Parlament es varen

demanar unes coses al conseller, digui’s concerts de Maó, de

La Salle de Maó, digui’s centres del Parc Bit de l’Opus, etc.

Tornam a una comissió i tornam a demanar això amb la pressa

que tenim..., bé, no tenim pressa, ja sé que no tenim vida més

enllà de la política, però sí que m’agradaria que ens

autoregulàssim, perquè ja no sé si el que cercam són titulars

fàcils.  Per tant el que m’agradaria és que parlàssim de coses

menys repetitives, si la facultat de farmàcia i no sé què.

Començ la meva intervenció. Vull recordar que venim

d’aquella pols i per això tenim aquest fang, i esper que aquest

fang es pugui modular i fer unes figures belles, que esper que

siguin aquests quatre anys -jo esper que seran vuit o dotze- de

govern progressista. Sens dubte la història recordarà la

legislatura de 2011-2015 com la del caos permanent. Cap

govern no havia arribat als nivells d’imperícia i desgavell que

va aconseguir el govern Bauzá, però ja sabem de les seves
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obsessions ideològiques i la seva nulAla capacitat de gestió. Per

sort tot això ja és història. 

Hi va haver un govern contra l’escola, i pens que en aquests

moments estam en camí de tenir un govern que governarà amb

l’escola. Ja dimarts, i jo ara em permetré un dia de la marmota,

dimarts el Sr. Andreu Alcover, que és el president d’aquesta

mesa, defensant la PNL relativa al límit de dèficit va dir que ni

l’educació ni la sanitat ni els serveis socials no es retallen.

Sabem que és causa del mal finançament que patim; els

recursos són molt limitats, per tant, clar, tots estam inquiets i

tots voldríem més canvis i veure’ls més aviat. Hem patit un

govern que en comptes de creure en l’educació com una

inversió de futur l’ha concebuda com una despesa innecessària

i especialment molesta; per això va començar amb un

assetjament a la comunitat educativa, amb desconfiança, amb

persecució cap a la llengua catalana, criminalitzant els docents,

amb retallades, etc.

MÉS per Mallorca formam part d’aquesta conselleria i

consideram que l’educació és una eina bàsica per formar

ciutadans lliures i responsables, per això, desitjam encerts i un

bon camí a aquesta conselleria.

He anat seguint l’exposició del Sr. Conseller i repassant el

nostre programa i, per ventura, no faré preguntes concretes,

però bé, hi haurà algunes preguntes i hi haurà alguns matisos de

coses que sí que m’agradaria que es tenguessin en compte. 

Una, m’agradaria demanar per l’augment de pressupost que

tenim previst per a l’exercici 2016. 

Una altra, és, per favor, que es tengui molt en compte la

dotació de personal d’atenció a la diversitat. Ens hem omplert

la boca durant tota la campanya de fer una educació equitativa,

inclusiva i de qualitat, i sabem que les dotacions de personal

són necessàries. 

Demanam la possibilitat, tal vegada serà el proper curs

acadèmic, de flexibilitzar ràtios segons els projectes que

tenguin els centres, i incidint en l’autonomia dels centres i la

seva forma d’organització m’agradaria de qualque manera

incentivar que en formes innovadores d’organització hi hagués

una flexibilització de ràtios.

També m’agradaria que tenguéssiu en compte les

condicions laborals dels auxiliars tècnics educatius. 

Que tornàssim a posar en marxa programes de suport

educatiu concebut des d’una perspectiva comunitària i amb

intervenció socioeducativa, programes com PROA, etc., que es

varen aturar l’anterior legislatura.

Hem de tenir en compte la planificació de beques i ajudes

tant de menjador, d’educació com de transport.

Un punt que no sé si he sentit ha estat l’educació 0-3,

hauríem de mantenir... hauríem de crear algun organisme per

colAlaborar amb els ajuntaments i desenvolupar la xarxa

d’escoletes 0-3.

Anant més enllà de recursos per a reutilització de llibres i

material didàctic imprès, també s’hauria de fer un estudi per

millorar la formació del professorat per crear material didàctic

lliure, fins i tot en línia, generat pels mateixos professionals que

superi l’ús dels llibres de text.

En formació professional estendre i diversificar la formació

professional i recuperar la formació professional, que els PQPI,

o sigui, que la formació professional bàsica que ara impedeix

la titulació cercar estratègies per recuperar-lo, sé que és qüestió

LOMCE, i recuperar o estudiar la possibilitat dels programes

de diversificació curricular. 

Què més?, faig un poc de via perquè el temps és or. Jo

també demanaré per les infraestructures escolars. La FAPA

durant tota la passada legislatura va fer un gran estudi de com

estaven les infraestructures escolars en el seu manteniment,

construccions que hi havia obsoletes, que fins i tot posen perill

l’alumnat i els professionals que hi treballen. I colAlaborar

també amb els ajuntaments per allò de no passar-nos la pilota

amb els centres de primària que són competència dels

ajuntaments.

Un altre tema també és la dotació de tecnologies. He llegit

avui en el diari que s’havien dotat de 514... ho dic de memòria,

514 ordinadors. No només és dur ordinadors, això va ser una

gran aventura del govern Zapatero aprofitant una subvenció

europea o uns recursos europeus, és que després dels

ordinadors ve el manteniment de tota la xarxa informàtica i els

professionals que s’han d’ocupar d’aquests ordinadors. No ens

n’oblidem tampoc, tenim ordinadors que en aquests moments

ja són obsolets.

Formació, formació i formació dels professionals. Aquí,

gràcies a la formació entrarem en la innovació, que crec que en

parlam poquíssim i crec que és una base per canviar una escola

del segle XIX amb uns alumnes del segle XXI. 

També que la Universitat ajudi a aquesta formació amb

investigació, amb innovació, amb suport als centres que volen

implantar noves metodologies. 

Heu parlat del Decret de mínims i de la llengua catalana

com a llengua vehicular, però no ens oblidem que en el carrer...

bé, claríssimament, nosaltres per descomptat defensam la

llengua catalana com a llengua vehicular, crec que no existeix

ni en els pobles de la part forana aquell nin que no sap castellà,

això és una falAlàcia, deixem de dir-ho ja, però no ens oblidem

que en el carrer hi ha la necessitat de saber diverses llengües

estrangeres i basem aquesta millora de l’aprenentatge de les

llengües estrangeres amb formació docent, amb metodologies

que permetin desdoblaments, amb agrupaments flexibles i amb

una implantació de forma gradual i començant en l’educació

infantil.

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sra. Busquets.
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LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Un minut? Acabaré. Pel que fa a Universitat hauríem de

pensar en estudiants que s’han de desplaçar fora per estudiar

carreres que no són a la Universitat de les Illes Balears. 

I hem parlat molt de diàleg, de diàleg de pacte educatiu i jo

crec que per tal de poder aturar una llei aberrant com la

LOMCE el que hauríem de fer és començar a plantejar-nos

aprovar la primera llei d’educació de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Sr. Conseller, contesta per deu

minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Moltes gràcies per recordar

totes les coses que ens falten per fer, important. Jo ja he dit...

començaré pel final que és del que més me’n record,

evidentment. Ja he dit abans que nosaltres teníem clar que

d’aquest pacte social i polític per l’educació volem que surtin

les bases d’una llei autonòmica. Per tant, creim que si aquest

pacte social i polític per l’educació es du a terme crec que

estam en les millors condicions perquè fer una llei autonòmica

d’educació que ens serveixi per dir una mica què volem fer de

la nostra educació durant els propers anys.

Vostè ha dit el tema d’ajuts de mobilitat, tema d’ajuts als

estudiants. Hi ha convocatòries per part de la Conselleria

d’Educació, però vull recordar que les beques són competència

estatal, que durant aquests anys hi ha hagut una minvada de les

beques i de les condicions per ser-hi, que juntament amb el que

ha suposat l’increment de les taxes anam cap un elitisme

universitari, de qualque manera, quan jo crec que en aquests

moments sempre que es diu, que es critica la sobreeducació jo

preferesc la sobreeducació, una sobrequalificació que una

infraeducació o que una infraqualificació. 

Per tant, hi ha convocatòries i a nosaltres ens agradaria que,

primer de tot, les beques de l’Estat fossin més, en fi, més series,

més rigoroses i més equitatives i també ens agradaria que amb

el temps poder gestionar les beques universitàries, però bé, això

és un tema molt complicat, evidentment, però com a mínim que

s’augmentin per als estudiants de les Illes Balears, que nosaltres

farem una aposta per les nostres... en funció dels nostres ajuts

per a beques de mobilitat o ajuts de mobilitat i, evidentment,

ens agradaria amb el temps poder gestionar les beques, com a

mínim una part de les beques, del Ministeri d’Educació.

Insistiré en una cosa que consider que és molt important que

vostè ha plantejat, que això enllaça amb una sèrie de qüestions,

que és l’autonomia de centres, innovació i formació permanent

del professorat. Nosaltres aquí hem apostat i apostarem

clarament en la formació en centres, nosaltres pensam que la

formació en centres és l’estratègia bàsica que plantejarem com

a Conselleria d’Educació de cara que si hem de fer aquesta

aposta perquè els centres facin els seus projectes educatius és

lògic que tenguin la formació que es puguin dotar estigui

d’acord amb el projecte educatiu sobre el qual han d’articular.

Això no està en contradicció que hi hagi unes línies generals

sobre la formació de professorat de les Illes Balears que ha

d’estar en relació, segurament, tal com va plantejar en un

moment a una reunió la directora general, Maria Alorda, sobre

el que significa línies de caire metodològic. És a dir, crec que

aquesta és una línia sobre la qual podem incidir.

Per tant, el tema de la formació permanent del professorat

s’ha de fer d’acord amb les necessitats reals i d’acord una mica

amb allò que els centres hagin de definir des del punt de vista

de les seves propostes educatives.

Un dels temes complexos que vostè ha plantejat és el tema

és el tema de l’educació infantil, és evident que l’educació

infantil en aquests anys ha sofert una de les retallades més

fortes. Vull recordar, simplement, que fa una legislatura, és a

dir, la passada no, l’altra, hi va haver tot un projecte important

de polítiques de primera infància amb el suport d’una política

estatal, també cal dir-ho en aquest aspecte, que va crear un

institut de primera infància que va desenvolupar una sèrie de

convenis amb ajuntaments, d’ajuts a centres, etc., que crec que

va ser modèlic. Vull recordar en aquest sentit, i ho vaig dir a

Menorca, Menorca té en aquest sentit un model d’educació

infantil més interessant d’Espanya per la seva consolidació,

pels projectes que hi ha.

Clar, nosaltres en aquests moments volem ser modests,

nosaltres sabem que és un punt element clau de cara, és a dir,

a la possibilitat d’oportunitats, és a dir, l’educació infantil a

més de tenir un aspecte significatiu de conciliació de la vida

laboral i familiar també té bàsicament un plantejament educatiu

d’intentar que les diferències socials puguin ser esmorteïdes per

l’acció educativa.

Nosaltres, com he dit, serem modests, nosaltres per una part

plantejam un renaixement d’aquest institut de primera infància,

que és la primera cosa que hem de fer, i, en segon lloc, crec que

ens interessa, per una part, intentar començar a replantejar uns

acords amb ajuntaments de cara a veure què podem fer entre

cada un i també els consells insulars en aquest aspecte, sobretot

els de Menorca, Eivissa i Formentera, perquè és l’única forma

d’abordar de forma compartida un tema que té difícil solució a

mig termini. L’educació infantil és una educació infantil cara si

es fa bé, nosaltres creim que l’hem de fer bé si la volem fer, no

pot ser una guarderia, ha de ser un centre que eduqui de forma

clara i aquesta és la nostra política que podem tenir en aquests

moments. 

Per tant, per una part, renéixer aquest institut de primera

infància, que sigui un primer element de començar a plantejar,

en fi, assessorament pedagògic i després el tema de redefinir

uns convenis amb els ajuntaments. Aquesta és la línia que

implicarà d’una forma o d’una altra que hi hagi un pressupost

que comenci a entrar en aquesta dinàmica. 

Amb això enllaç amb el que vostè ha demanat dels

pressuposts. Vostè sap que en aquests moments estam

preparant els pressuposts de 2016, és evident que hi ha una

decisió política de la conselleria i del Govern d’incrementar els

recursos en educació, jo no li vull concretar perquè
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evidentment encara no està concretat, però li puc assegurar que

hi haurà un increment dels pressuposts en educació.

Després el tema de l’FP. Crec que a l’FP hi ha dues coses,

és a dir, és evident que la formació professional bàsica s’ha

demostrat que és un autèntic fracàs en la seva concepció, en la

seva aplicació, fins i tot en el seu finançament perquè

curiosament ens resulta curiós que segons, en fi, la realitat que

tenim resulta que són doblers que vénen d’Europa i que

computen com a deute de les comunitats autònomes. És a dir,

és aquesta cosa que, i això no és una cosa d’aquesta llei, tenim,

en fi, hi ha altres lleis que tu convides i jo pag, de qualque

manera que això paga la LOMCE, que la LOMCE també la

pagam d’aquí, evidentment, malgrat hi hagi per part del Govern

central algun tipus de programes de cooperació territorial i

algunes ajudes per a l’aplicació de la LOMCE, però són ajudes

que no es consoliden sinó que són ajudes que cada any són

distintes i que no ajuden en la seva consolidació, et donen 10

i l’any que ve els 10 els has de posar tu.

Per tant, diguem, és un tipus de finançament que en el tema

de l’FP bàsica resulta realment una situació paradoxal perquè

ni ha complit les funcions teòriques que havia de fer,

evidentment, ni, per tant, ha fet les funcions de formació

professional bàsica. Jo crec que ha incrementat el fracàs de

qualque manera, curiosament les dades que tenim incrementen

el fracàs i, per tant, el tema del finançament curiosament encara

és negatiu per a la comunitat autònoma. Per tant, crec que hem

fet el negoci de "Na Peix Frit", és a dir, un negoci lamentable.

No obstant això, és lògic pensar que l’FP necessita en

qualsevol cas no una acció d’aquesta conselleria, jo crec que

necessitam en el tema de la formació professional arribar a un

acord amb els agents econòmics i socials, crec que comença a

ser hora que els empresaris d’aquestes illes de cara a intentar

ajudar que l’abandonament educatiu sigui més baix, facin opció

de contractar persones que tenguin una qualificació, m’és igual

si és de l’ESO, m’és igual si és de l’FP, de grau mitjà o

superior, del que sigui, però intentar que la qualificació sigui un

valor, perquè en aquests moment si les Illes Balears tenen un

nivell d’abandonament és por molts de factors i un dels factors

és que tenim un mercat de treball que fa que sense qualificació

un pugui tenir un contracte mal sigui un contracte, diguem, no

digne exactament, però evident, a algunes edats això sol passar.

El tema d’infraestructures, ja ho hem dit, nosaltres tenim

clar que hem de fer un pla d’infraestructures a diferents nivells,

primer de tot, de centres nous, d’allà on sigui necessari per mor

de la demografia escolar positiva. En segon lloc, hem de fer un

pla a curt, a mig i a llarg termini de rehabilitació de centres

amb tot el que siguin barreres arquitectòniques, un tema

d’educació inclusiva clarament. Per tant, en aquest sentit, és

una línia de treball i finalment significa replantejar els convenis

amb els ajuntaments. Els ajuntaments tenen un paper en el

manteniment dels centre i inclús hi ha un acord entre la FELIB

i la Conselleria d’Educació que hem de tornar a posar en

marxa, ens volem tornar a reunir amb la FELIB i amb els

ajuntament per tal de veure en quin estat està aquest conveni

que possibilitava una definició de les funcions dels ajuntaments

i funcions de la Conselleria d’Educació.

Del tema de tecnologia, vostè ho ha dit, no es tracta de

posar, en fi, més ordinadors ni pissarres electròniques als

centres, que també, lògicament, però la cosa va en un altre

plantejament, és a dir, quin ha de ser...

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Mana? Un minut? Quines són les funcions de les

tecnologies dins les escoles actuals en el segle XXI i per a això

es necessita redefinir una mica el model, fer una preparació

adequada del professorat i tenir un programa de manteniment

d’aquests ordinadors de cara que no siguin un problema per al

centre, i en aquests moments sabem que hi ha un procés, en fi,

que les garanties estan acabant i això resultarà òbviament un

problema per això. És evident que les tecnologies han de

plantejar un nou model d’escola que en aquests moments jo

crec que no l’hem acabada de plantejar.

Hi ha altres qüestions que li contestaré després.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Busquets, cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

No faré ús del meu torn de rèplica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, si vol dir qualque cosa més?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, li volia dir que el tema de la diversitat no l’he contestat

perquè vostè ha fet, ens ha recordat que hem de tenir memòria

real no memòria històrica, memòria real de tot el que ens falta

per fer i és evident que nosaltres dins els nous professors que

hem posat per a aquest curs 15-16, professorat d’atenció a la

diversitats, existeix, és a dir, hem incrementat els professors

d’atenció a la diversitat. 

També hem de treballar el tema dels ATE, el tema dels

ATE és un tema que s’ha de replantejar d’una forma

significativa des del punt de vista de la competència, a quina

conselleria està, que en aquest moment està a Funció Pública.

Hem de definir les funcions dels ATE. Per tant, és un tema que

som conscient que hem d’entrar perquè és un element clau de

l’escola inclusiva, però també li vull recordar que tenim tantes,

tantes coses que jo crec que és important fer un pla

perfectament articulat perquè, i li diré en castellà perquè crec

que ho entén vostè, “quien mucho abarca, poco aprieta”. Vull

dir en aquest aspecte que nosaltres hem de prioritzar les coses,

sabem una mica, tenim clar quines són les nostres prioritats i
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sabem que el tema de l’atenció a la diversitat és un tema clau

no només de la qualitat sinó de l’equitat de les escoles. Crec

que tothom s’ha de tractar dignament. 

Farem un esforç en aquest aspecte, malgrat ja l’hem

començat a fer amb professors de l’atenció a la diversitat, i amb

increment de professorat perquè quan baixen les ràtios l’atenció

a la diversitat també millora d’una forma clara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. És el torn del Grup d’El Pi. Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller i equip de la conselleria. Un bon amic seu que ja no

hi és li diria, siau benvingut, Alexander Ballester, i jo li vull

dir, siau benvingut, Sr. Conseller, és a dir, siau benvingut

perquè això ha estat un malson. Esper que a vostè no li passi el

mateix, estic convençut que no serà així.

El mal de la passada legislatura en el tema de l’educació és

clau, el mal que hi va haver és clau per veure aquesta nova

fisonomia que té aquest parlament perquè educació va fer

canviar aquesta fisonomia, és a dir, que no es faci algú creus

que és perquè som guapos, alts i estirats que som aquí, no, no,

no. Aquí vàrem tenir un gran aliat i segons quins partits un aliat

més gros o més petit, que va ser el Sr. Bauzá, el Sr. Bauzá, no

ho dubtem. Fins i tot els del PP ho pensen, maldament no ho

vulguin dir, a mi m’ho diuen. Així de clar.

Dit això, hi ha un problema, que són els doblers, els

doblers, i a vegades veig qualque partit polític que dóna suport

al Govern, com és Podem, que s’oblida que no hi ha doblers.

Han passat dues coses aquí estratègiques anit, perquè es vegi

que no hi ha doblers: el Parlament atura l’aire condicionat a les

vuit perquè no n’hi ha més, IB3 a les nou i quart ha hagut de

fugir, jo no surt ara a IB3, ni sortirà Ciutadans ni sortirà MÉS

per Menorca i no ha fugit per no treure’ns, o vull pensar que no

surt per no treure’ns, surt perquè no n’hi ha. Segurament si els

doblers fossin nostres, que realment ho són, però no hi ha

consciència perquè no són al nostre compte corrent,

governaríem d’una altra manera, per això jo obligaria tothom

a ser regidor de manteniment i festes del seu poble i segurament

entendria millor la política, i jo som un d’aquells que segons en

quines qüestions m’he equivocat. Però clar, duim dos dies aquí

dins amb temes profunds, com va ser ahir sanitat i avui el tema

d’educació, i si no tocam amb els peus a terra aquí en aquest

moment ves què farà amb altres qüestions.

Dit això, si tenguéssim un model productiu distint o anàssim

cap a un model productiu distint en la qual cosa té molt a veure

l’educació i la formació, segurament no tendríem tants

problemes. Per la qual cosa si el camí que ens engrescam és

avançar cap aquest model nou productiu pot estar molt bé.

Per anem, com que hi ha poc temps, al bessó, per a

nosaltres, dins aquests primers cent dies, i si m’apura d’aquí

que coneguem els pressuposts, vostè ho ha tocat quan ha

començat, diàleg i que no hi ha sola solució i que els vol

escoltar tots. N’hi ha molts que ens vàrem adherir al consens

global d’Illes per un pacte i creiem en això, creiem en això, i

molts que ens hi vàrem adherir no som professors; que ningú es

pensi, per molta camiseta verda que dugui, molt nova, per cert,

la meva és més vella, que aquells que vàrem sortir aquell 29 de

setembre del 2009, eren tots professors, ni el 40% eren

professors, es tocava la identitat d’un poble, coses moltes de les

quals ja s’han canviat en menys de cent dies. Ho dic perquè, jo,

que no don suport a aquest govern, així de clar, convendria

saber que ningú és l’estrella d’una història que ha canviat la

fesomia parlamentària d’aquesta terra com mai no havia passat

en 32 anys.

I com més humils siguem, més fàcil serà ajudar aquest pacte

per les Illes, que és el que necessita saber ma mare, que és

padrina d’alAlots que van a escola o ja bisabuela, també, que no

sé com es diu en català, és a dir bisabuela de nins que han

començat a escola enguany, amb tres anys, això és el que em

preocupa.

Dit això, El Pi, dic a mi, dic El Pi, dit això, nosaltres creiem

que aquest camí que despús-ahir és un símbol, no tan sols un

símbol, és un fet, aquest camí obert amb el Consell Escolar

l’altre dia, pensam que és el camí, pensam que és el camí; això

que ha dit vostè que l’autonomia d’aquests professionals,

d’aquestes persones que dominen aquesta situació, és el camí.

Si l’educació fos medicina, que per a mi ho és, però per a la

societat no ho és, no tendríem dubte del que diu un

professional: si ara aquí un tengués mal de panxa ningú no

tendria dubte d’anar a un metge, si hi ha aquí dins un metge, i

no aniria a un professor, per demanar-li què li ha de receptar.

En canvi, en el tema d’educació, en el tema de futbol, en el

tema de llengua, en el tema de moda la societat moderna se

n’ha fet especialista, n’hi ha prou a veure els contertulians que

hi ha a les ràdios i a les televisions i preocupen la gent jove,

amb alAlots joves, estan preocupats perquè són joves que s’han

format, joves que s’han preparat aquests darrers 25 anys, els

joves que no han fracassat escolarment i tenen fills i estan

preocupats. Nosaltres, insistesc, és aquest pacte el que ens

preocupa, si hi ha aquest pacte ens va bé.

Una cosa que li vull dir, i no m’allargaré molt més, és el fet

que avui vostè aquí ha dit -jo entenc la pressió que té amb el

tema de la vaga-, clar, que jo no acab d’entendre quins són els

motius pels quals encara continua la vaga, no els acab

d’entendre, no els acab d’entendre, perquè el que sí havíem de

fer és un retorn, no, no, els motius del que va passar en el maig

són uns motius molt clars, però si els motius són que hem de

reconèixer uns drets, que vostè ha signat, ha dit aquí que

podrien ser el 2016, 2017, 2018, a mi em sembla bé, però han

de ser un drets per a tots, per a tots. I els metges? I els metges?

O què hem de fer primer: reincorporar els professors que es

varen llevar la passada legislatura, les infermeres o els metges

o hem de pujar la carrera professional a la primera? Com

rebaixam realment les ràtios? És a dir, jo deman

responsabilitat, aquí vos ha tocat governar i aquí vos ha tocat

suportar-vos, responsabilitat.

El problema que tenim és de sistema de finançament i aquí

és on ens hauríem de veure units tots, aquí és on ens hauríem de

veure units tots; nosaltres entenem que si s’han de reconèixer
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aquestes coses..., ahir la consellera de Sanitat no es va atrevir

a dir el 2016, 2017, 2018, el conseller s’ha atrevit. Bé, em

sembla bé, eh, em sembla bé, però jo el que sé és que, com IB3,

o com l’aire condicionat, no n’hi ha. I si fos el que ingressam

cada mes seria més fàcil d’entendre.

Dit això, coneixent que tenim un 25% a Mallorca i, com ha

dit molt bé, fins a un 40% a Menorca, d’interins, pensin que a

sanitat és un 50% i pensin que en professors associats a la

Universitat arriba a segons quins departaments al 75%; veiem

bé aquesta promoció per a realment treure aquestes oposicions

al llarg d’aquesta legislatura.

Ens preocupa, no el veiem convençut amb el tema de..., jo

no el veig convençut amb el tema de la Facultat de Medicina,

no el veig convençut. A més, com que som de pobles veïnats

sabem com som, no el veig convençut, s’ha de convèncer,

conseller, s’ha de convèncer, hem de saber mirar el futur, hem

de saber mirar la investigació. Hem de saber mirar com

realment aquests nous, així com varen ser els primers i han

vengut a copiar-nos com emprar el sol i platja fa quaranta anys,

hauríem de ser dels primers, i ja no ho serem, dels que

inverteixen en altre tipus de formació i professions que sorgiran

aquests deu, dotze anys pròxims; i aquí la bioquímica, moltes

coses poden fer molt, és vera que hi ha una altra part, que és la

robòtica, que no l’agafa amb això, que és on la indústria podria

tornar créixer, perquè avui el tema dels sous ja no és un tema

on no puguis competir amb el món, Alemanya és un exemple;

ve un món dins la indústria, la Formació Professional, jo

pensaria amb la indústria connectada al món de la robòtica,

empreses que exporten en aquest moment, hem de cercar

qualque cosa nova.

Però clar, tenim un problema, la Universitat té una manca

de finançament important...

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, Sr. President- ... una manca d’inversió important de

més de 1.000 euros per alumne respecte de la resta de l’Estat;

si fossin quinze mil euros cada alumne no seria res, però la

mitjana de l’Estat són cinc mil euros i la mitjana de la

Universitat són quatre mil euros. També la Universitat em

preocupa moltíssim tot el que fa referència a riscos laborals, i

ara que no hi ha periodistes, a riscos laborals que afecten els

laboratoris. Necessitam doblers i em preocupa molt, molt, molt

el manteniment de la Universitat, que sé que els darrers anys,

per mantenir tot el campus, hem tengut 50.000 euros. Això són

temes greus, molt greus i que hauríem de mirar de “daixonar”.

I acab, Sr. Conseller, i li dic el següent: a nosaltres ens

tendrà per a quan sigui el moment en aquesta comissió, no som

jo membre d’aquesta comissió, avui substitueix Maria Antònia

Sureda, ens tendrà quan arribi a aquesta comissió la feina feta

per Illes per un pacte, amb vostè seu gent amb la qual hem

pogut parlar al llarg d’aquests darrers dos anys sobre la

preocupació en el tema d’educació, i aquí és on volem fer feina.

Deixem fer feina a qui en sap, al professional, i no posem pals

a les rodes a una conselleria, a un sector que ha patit el que mai

no em pensava que patiria.

Tornar al Decret de mínims crec que és un bon tema i

començar amb una tercera llengua quan tenguem recursos i

quan tenguem la gent formada també és una bona història.

Li desig molta sort.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller, té deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Font, per les seves paraules, pel seu

tarannà, per les seves idees explícites i per les coses implícites

que diu.

Miri, a mi m’agrada una frase d’Eduardo Galeano, que diu

que la utopia ens ajuda a caminar, en tot cas a mi és un tema

que..., és una frase que sempre m’ha agradat, perquè pens que

si no hi ha utopies en aquest món difícilment podem saber ja on

anam. Crec que en educació aquesta conselleria sí que sap on

va i ho volem fer de forma segura, ho volem fer sense

irresponsabilitats, no volem salts als buit, ho volem fer

acompanyats de la comunitat educativa dialogant. I la

comunitat educativa és plural.

Jo crec que en educació no hi ha una sola veritat, però no

totes les opinions són vàlides, en educació no hi ha una sola

veritat i no totes les opinions són vàlides, però sí que totes les

coses s’han de dir sobre evidències, sobre coses demostrades,

i jo de vegades tenc la sensació que de vegades es fan

afirmacions que no tenen una base científica evident. Per tant,

jo esper, evidentment que hem viscut un mal son, però jo som

d’aquells que tenen somnis però reals, que pens que, en

definitiva, fa molts que som dins el món de l’educació, amb tots

els avantatges i desavantatges que té aquest fet, però sí que

realment tenc clar cap on s’ha de caminar.

Vostè ha dit un parell de coses interessants o moltes. La

primera cosa, educar..., governar és prioritzar. Això jo crec que

és una qüestió que la conselleria té clara, quan nosaltres hem

plantejat que volem..., hi ha un principi d’acord amb els

comitès de vaga que volem fer una temporalització de tot el que

s’ha perdut, ho fem per dues raons: una, perquè els recursos són

els que són; però, a més, és que la conselleria, a més d’aquests

nombre de professors, condicions sociolaborals, etc., té altres

prioritats, amb els pares, amb les famílies, amb les

infraestructures. Per tant, si no sabem, si no tenim clar que

educar ho hem de fer d’una forma prioritzant les coses,

intentant posar recursos progressivament a aquelles coses en

què hi ha un problema real, ens equivocaríem; no podem posar

tots els ous dins un mateix paner. I per tant en aquest moment

la Conselleria d’Educació té clar que aquest principi d’acord al

qual hem arribat amb els comitès de vaga, bé, que s’han de

signar, però hi ha un principi d’acord, implícit, per entendre’ns,

crec que està en la línia de saber prioritzar i de saber

diversificar les coses en el temps.
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A mi ja m’agradaria evidentment el fet d’haver fet tot el

procés de reconstruir tot el que s’ha perdut ipso facto,

m’hagués agradat, però jo crec que la política també és realitat

i cal combinar, de vegades, els principis amb la realitat, el

pragmatisme (...) en política. I aquesta conselleria té principis,

però té els peus a terra i això jo li vull concretar.

Vostè diu que em veu recelós en temes de medicina; no ho

som, no ho som, no trobarà res, ni el que he escrit

històricament, que digui res en contra de la medicina, no

trobarà ni un daixò. He dit altres coses, però no estic en contra

de la Facultat de Medicina; he dit simplement que la Facultat

de Medicina és un valor afegit a la Universitat, a la recerca, a

l’oferta formativa, a la millora de la qualitat, i simplement, crec

que en aquests moments, atesa la polèmica que hi ha hagut,

simplement s’ha de plantejar, i no ho dic jo, ho diu una mica el

debat que hi ha, si és un moment adequat per posar-la. Però jo

som dels que creuen que s’ha posar la Facultat de Medicina,

sempre, com vostè ha dit abans, el quan i el com és la qüestió

que en aquest moment crec que es discuteix. I en aquest tema

crec que estarem d’acord que la Facultat de Medicina és una

bona mesura per a l’educació a les Illes Balears, per a sanitat,

per a la recerca i, en definitiva, per a la societat de les Illes

Balears.

Diàleg. Vostè, evidentment, varen firmar el document Illes

per un pacte, i jo crec que això demostra que vostès es troben

en la línia del que m’agradaria que fos un pacte educatiu

inclusiu. És a dir, crec que és evident que d’aquests quatre anys

tothom ha d’aprendre coses i jo estic d’acord que ningú no es

pot fer seu una cosa colAlectiva, aquelles manifestacions, que no

va ser el 2009, (...) jo el 2009 no...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... Mana? És igual, ja sé que era el 2013, però vull dir..., el

2009, ja li dic, vostè es va avançar als fets, per tant, eh... Però

sí que evidentment ningú no es pot beneficiar d’una cosa que

va ser colAlectiva, perquè sí que a les Illes Balears sortissin més

de cent mil persones és quelcom que cal que sigui analitzada

amb una perspectiva sociològica, psicològica, emocional,

política, econòmica, en fi, cultural, de tot tipus; és a dir, a les

Illes Balears hi ha hagut moltes manifestacions, curiosament,

de vegades no en som conscients, en temes de territori, en

temes de llengua i també en temes d’educació, no crec que hi

hagi cap lloc de l’Estat que hagi fet una manifestació contra

l’educació com la que hi ha hagut a les Illes Balears, no ho

crec, o no en tenc constància. Per tant, una cosa que ha de ser

colAlectiva, quan la seva solució ha de ser colAlectiva.

I jo crec que la sortida d’aquesta situació de normalitat, que

és aquesta vaga indefinida, s’ha de fer a favor de l’educació,

tothom hi ha de guanyar, i sobretot hi ha de guanyar l’educació.

Per tant, a mi em sembla que la proposta de diàleg que vostè ha

fet com a grup, com El Pi ha fet una proposta clara, nosaltres

consideram que és bo de cara a aconseguir aquesta estabilitat

que té el sistema, que necessita el sistema escolar de les Illes

Balears.

Per tant, jo li agraesc les seves reflexions, les seves

aportacions i evidentment, com que tendrem temps per

continuar parlant d’un tema que ens ocupa i ens ha de

preocupar a tots, evidentment continuarem parlant de cara a

intentar assolir entre tots el millor per a l’educació a les Illes

Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Font?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, molt ràpid, gràcies, Sr. President, senyores i senyors

diputats. Sr. Conseller, gràcies per les seves paraules.

Només una qüestió: quan facem feina per una tercera feina

intentem implicar la societat també, és a dir que no sigui només

la feina de la comunitat docent. Ara tendrem una gran

oportunitat de parlar del nou model d’IB3, anem a posar les

pelAlícules en anglès, quants n’hi ha de valents que les hi

posam? Jo som d’aquells que pens que és així. O anem a retolar

també en anglès, per què no? És a dir, avencem-nos, que els

nins vegin que nosaltres també ho volem fer, aquells que no

som professors, crec que si no és un fracàs.

L’altra qüestió, n’hem parlat amb el conseller de Treball,

l’Escola d’Hostaleria ha passat a Treball, bé, va bé, pot sortir

bé, crec que pot sortir bé perquè pot ser un poc la joia de la

corona de Treball i pot anar bé, però sí que pensam que vostès

es poden combinar molt bé per fer un programa retorn de gent,

que tenim capital humà important. No sé si això..., el conseller

de Treball ha dit que hi feien feina, però crec que és una cosa

que és molt important que es puguin coordinar.

I acab, amb una pregunta: el deute, jo estic totalment

d’acord amb la concertada, és a dir, una cosa que és el 40%,

discutir-ho seria una equivocació; el tema del Parc Bit és una

qüestió de prendre un sal de fruites o carbonat, és a dir, no és

res més, perquè vostè ho ha explicat ja molt bé, no tornaré a

això; amb el tema de la concertada nosaltres hi estam totalment

d’acord, és a dir, fa una funció i és un servei públic exactament

igual; ens preocupa més si estan al dia dels concerts, si han

cobrat, si vostè ens pot dir qualque cosa i, si no, no passa res.

I també ens preocupa més la línia que vostè ha dit, és a dir, amb

la concertada hem de mirar d’establir uns mecanismes que, ja

que és un servei públic, també funcioni amb els consells

escolars, com també el que poden ser els drets de les

professores i els professors, respecte de les seves retribucions.

Els de la concertada també eren a la manifestació del dia 29 de

9 del 2013, és a dir, això és l’únic que havia de dir.

Agraït i ja està, consti i tendrem molts dies per parlar-ne.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller, per cinc minuts?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, molt breu. És evident que nosaltres li vull dir que la

Conselleria d’Educació i la Conselleria de Treball ja han

començat a fer feina conjuntament, per tant el que vostè diu del

retorn, i en aquest sentit des de la Direcció General de
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Formació Professional s’hi està fent feina ja directament,

perquè des dels primers dies que hi vàrem ser vàrem fer

reunions entre les dues conselleries, perquè tenim moltes coses

en comú, no només per millorar la qualificació, sinó per

retornar gent que havia sortit abans del sistema escolar.

I també en aquest tema hi ha el tema d’educació de persones

adultes, que també és un altre sistema que cal aprofitar, perquè

la gent que havia abandonat d’una forma prematura, primerenca

l’educació, torni al sistema.

Li vull dir una cosa que abans no li he contestat, sobre el

finançament de la UIB. És evident que, des d’una perspectiva

de finançament, de transferència per estudiants, es troba per

davall, però també vull dir que quan es fa aquesta comparança

s’ha de tenir quin tipus d’estudis hi ha; és a dir, si en aquests

moments la majoria d’universitats tenen medicina, és evident,

o comunitats autònomes amb medicina, és evident que la

transferència per estudiant puja d’una forma significativa. Per

tant, m’agradaria que quan es fessin aquestes comparances les

quals tenen una base real també es fes en funció de quines

titulacions parlam, és a dir, no tots els estudis són igual i per

tant cadascú també té elements diferencials.

Finalment, el tema de l’escola concertada. Evidentment,

nosaltres tenim clar, per distintes raons, ja no vaig a cercar la

història, la història és aquí i no es pot modificar la història,

tenim un 40%, perquè ha tengut religioses, etcètera, i per tant

nosaltres el que sí volem clarament és tenir clar que l’escola

concertada és un servei públic, finançada amb doblers públics,

i això significa que també ha de tenir una sèrie d’obligacions,

com el tema que en aquest moment sempre es posa damunt la

taula, el tema de poder escolaritzar nins en situació de

dificultats socials o immigració, perquè això també ajuda que

hi hagi més cohesió social.

Però nosaltres, ho torn repetir, ho vaig dir en el Ple del

Parlament, l’escola concertada per a nosaltres no és ni el nostre

adversari ni el nostre enemic, això sí, volem arribar a acords

evidentment perquè, no només està dins Illes per un pacte, que

hi han participat directament, sinó que forma part del sistema

escolar de les Illes Balears, juntament, i dins..., vostè sap que

dins l’escola concertada hi ha pluralitat, perquè hi ha

cooperatives, escoles catòliques, escoles menys catòliques, en

fi, hi ha una mica de tot, malgrat que l’escola catòlica és el més

significatiu, i per tant, que jo sàpiga, estan cobrant, estan

cobrant d’una forma adequada; el que sí he dit al principi és

que nosaltres hem creat un departament dins la Direcció

General de Personal Docent i Ordenació de cara a ordenar la

concertada, perquè si no tenim clar el que tenim difícilment

podem fer les coses bé. Per tant una de les primeres mesures,

crear un departament de concertada perquè el volum de feina

i de professorat que hi ha és tan significatiu que necessites un

treball específic al respecte.

Per tant, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. És el torn de MÉS per Menorca. Sr.

Castells, deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, també, Sr.

Conseller, benvingut, gràcies per les explicacions i gràcies per

ser aquí, vostè i tot el seu equip, a les 10 del vespre. Ho dic

perquè, com que fan una acta d’aquesta reunió, per si algun dia

algú ho llegeix sàpiga doncs que a les 10 de la nit som aquí una

bona colla de diputats i alts càrrecs del Govern fent feina, fent

la nostra feina. No sé si és el més adequat, però sí que li puc

assegurar que les meves condicions no són les més adequades,

però bé, intentarem treure el màxim de profit.

Li agraesc, doncs, que sigui aquí, i el primer de tot que vull

fer és felicitar-lo, felicitar-lo a vostè i al seu equip per l’inici de

curs. Crec que després de -ja s’hi ha fet referència- aquesta

època fosca que hem viscut, doncs el fet que hi hagi normalitat

ja és una gran notícia. Vostè sap que jo venc del món de les

associacions de pares i mares, i com a pare, mare i també com

a ciutadà crec que el mínim que podem demanar als governs i

a l’administració és que els serveis públics funcionin d’una

forma correcta, i per tant el que facem en la nostra feina del dia

a dia sigui estimular que funcionin bé i no posar-los pals a les

rodes. Per tant en aquest sentit crec que és just felicitar-lo per

aquest pragmatisme que ha demostrat i que n’ha sortit

beneficiat..., al cap i a la fi els beneficiaris són els usuaris de

l’educació en aquest cas.

En segon lloc, bé, vull dir-li que vostè ha parlat de

moltíssimes coses, en la grandíssima majoria de les quals estic

totalment d’acord amb vostè: en la necessitat de consens, en les

polítiques de professorat, en l’empoderament dels centres, en

com enfocar la problemàtica dels currículums, en les accions

que han fet per flexibilitzar les substitucions, en les valoracions

que ha fet en alguna resposta sobre l’FP..., i per tant, com que

estic d’acord amb açò, no perdré temps a parlar-ne, però volia

també que constés que té el nostre suport en açò, i sobretot

estic totalment d’acord amb vostè en el principi de realitat, és

a dir, l’esquerra a vegades tots plegats tendim -i tots venim...,

i m’ha agradat molt també el que ha dit el Sr. Font, que ningú

patrimonialitzi una lluita que ha portat un segment amplíssim

de la societat per acabar amb unes polítiques que senzillament

eren demencials-, a vegades l’esquerra doncs tenim el risc que

la ideologia s’apoderi de nosaltres i a vegades perdem aquest

principi de realitat. Per tant és important que el tinguem

present, i també en això doncs també ens hi trobarà, i lliga amb

el que he dit al començament, que allò important és que, per

començar, els serveis públics funcionin com toca.

L’educació, sens dubte, per a mi és l’expedient més

important que té aquest govern sobre la taula, però

probablement també qualsevol govern. Ara en parlàvem amb

el conseller d’Ocupació; en parlàvem, jo li deia que qualsevol

política d’ocupació evidentment té un prerequisit que és una

política d’educació com toca. Això vol dir que hauríem de

visualitzar, i com que governar és prioritzar, hauríem de

visualitzar en el proper pressupost un increment, dins el

pressupost de la comunitat autònoma, dirigit a educació, un poc

també per aconseguir aquesta coordinació entre paraula i acció,

que vostè també ha repetir diverses vegades. En castellà diuen

obras son amores y no buenas razones. Aquí amb la companya

Bel Busquets ho comentàvem, també, realment el vertigen que

dóna veure la quantitat de prioritats que hem d’atendre i la
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limitació dels recursos ens obliga a prioritzar, i per tant aquí cal

l’aposta a llarg termini que és la inversió en educació.

Vostè sap que jo sóc un gran admirador d’un dels projectes

que vostè lidera, que és l’Anuari de l’Educació; ja no, ja m’ho

imagino; crec que ha estat una eina fonamental per poder fer

política educativa en aquest país, i per tant jo des que em vaig

convertir en un assidu lector dels informes i que els espero amb

candeletes quan arriben, i m’agrada també doncs, bé, parlar un

poc d’indicadors; jo entenc que avui parlam poc de nombres,

però n’hi ha algun que tal vegada per a mi seria clau, que té a

veure amb aquest increment en el pressupost, que és la despesa

per alumne; la despesa per alumne tots els governs juguen amb

els..., que si han pujat tant els pressuposts, han baixat tant, però

al final això s’ha de posar en relació amb el nombre d’alumnes.

Jo aquesta pregunta la vaig fer a la seva antecessora, no vaig

obtenir una resposta; fent uns càlculs casolans més o menys

calculo que ha davallat de gairebé uns 6.000 euros fa quatre o

cinc anys a poc més de 4.500 euros per alumnes. No li demano

ara que vostè es comprometi amb aquesta dada, però d’alguna

manera sí que li deman quin objectiu; és a dir, per a mi aquest

és l’indicador clau de la importància que un govern dóna al

sistema educatiu, quin objectiu es marcaria vostè en euros per

alumne.

Entrant ja a temes concrets, i de forma evidentment molt

breu perquè és impossible tocar tots els temes que vostè ha

tocat, jo he triat tres temes per comentar-li, que serien, diguem,

problemes, és a dir, temes en què jo crid l’atenció. Bé, alguns

poden semblar molt puntuals, però temes que estem

especialment preocupats. Un és un concepte que -no m’agafin

ara la literalitat de la paraula, per l’hora que és- que jo li dic el

professorat problemàtic, és a dir, hi ha casos de professors..., a

veure, la gran majoria del professorat fa la seva feina de forma

excelAlent, però les famílies estan molt preocupades perquè hi

ha alguns casos de professors que, potser perquè no tenien la

vocació que tocava, potser perquè no han tingut el suport que

vostès volen posar en marxa en l’àmbit de riscos laborals,

entesos en sentit ampli, que generen uns problemes de

convivència als centres que es poden manifestar fins i tot en

casos que podrien arribar a l’assetjament, és a dir, s’ha estudiat

molt l’assetjament entre iguals però no tant l’assetjament,

diguem, quan hi ha una relació d’autoritat, professors d’aquests

obsessionats a suspendre moltíssim els seus alumnes, etc. Clar,

normalment..., jo ara no parl d’aquest tema ni per assenyalar

casos concrets ni per parlar de la major o menor gravetat d’açò,

sinó per dir que no tenim uns protocols d’actuació que ajudin

a solucionar aquest problema, és a dir, normalment el que es fa

-i perdonin la comparació-, la manera d’actuar, no per desídia

sinó perquè no hi ha els instruments normatius adequats de

gestió, no per desídia en aquest cas de la Inspecció, que sempre

que pot hi ha actuat, però moltes vegades l’única manera de

solucionar-ho és desplaçar el professor d’un institut a un altre,

i la comparació que anava a posar..., pens una mica en els casos

aquests que han afectat l’església catòlica en temes de

pederàstia, que també l’única solució, pum!, era moure el

capellà de parròquia. Que ningú no s’ofengui tampoc per la

comparació; evidentment, per sort, no estem parlant de casos

d’assetjament sexual, però, bé, sí que al final aquí falta un marc

normatiu que permeti solucionar o que aquests professionals

passin el reciclatge que faci falta, passin la baixa pels motius

laborals que faci falta, etc., però és un problema que

periòdicament cada any succeeix, almenys a Menorca cada any

hi ha uns quants casos, són repetitius, i no hi ha els

instruments..., vull dir que fer una sanció de tres mesos de

suspensió de sou i feina no serveix per a res, lògicament, per

solucionar aquest problema.

El segon tema és sobre els programes de suport a les

famílies. Aquí necessitem un calendari, és a dir, aquests

programes funcionen amb un retard que els desvirtuen, per tant

aquí cal millorar.

I després també, el darrer tema, els ensenyaments artístics.

Estic totalment d’acord amb vostè que és una prioritat, cal fer

una aposta. D’acord que siguin de grau, però això no

necessàriament vol dir que s’hagin de gestionar des de la

Universitat, no sé si ho he entès bé. Ho dic perquè no sigui que

sortim del foc i caiem a les brases. Aquests ensenyaments

necessiten uns sistemes de gestió àgils, per tant... No, ja veig

per la seva negació que no ho he entès bé. En el tema del

conservatori només li volia cridar l’atenció que l’única illa on

el conservatori de música no té unes instalAlacions pròpies i

adequades és Menorca, i li volia demanar, com a pregunta, que

si l’Ajuntament de Maó defineix un espai adequat doncs si hi

hauria voluntat de tirar endavant aquesta inversió en aquesta

legislatura.

I per acabar vull fer unes referències al Pacte Educatiu i a

un tema que vostè sap que em preocupa, que m’ha preocupat,

que és el del Consell Escolar. Jo crec que aquesta legislatura

realment tenim un repte fonamental, que és el de posar en

marxa el pacte per l’educació...

EL SR. PRESIDENT:

Queda un minut.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies. ...el pacte per l’educació. Aquí s’ha fet una feina

descomunal per part d’Illes per un Pacte, una feina que mai no

podrem valorar prou perquè realment té moltíssim de mèrit, on

hi ha moltíssima gent, el Sr. Font ho ha recordat, i jo crec que

tot aquest moviment s’ha fet mereixedor de ser escoltat i de ser

tingut en compte. Jo realment he quedat decebut de com s’ha

resolt el tema de la presidència del Consell Escolar, perquè crec

que no s’ha tingut l’atenció adequada amb tot aquest moviment

i amb les propostes que ells feien. Jo crec que aquest era el

moment adequat, és a dir, el Consell Escolar és el port

d’arribada, era l’espai per recepcionar aquest moviment que

s’havia desenvolupat fora de l’àmbit governamental, per

recepcionar-lo dintre de l’àmbit governamental, era el lloc

adequat perquè, com vostè ha dit, ha de ser el Parlament de la

comunitat educativa, i jo crec que aquí -li ho dic amb confiança

i sinceritat- vostè ha perdut l’oportunitat de demostrar aquest

anhel seu de casar paraula i acció. Jo crec que aquí no ha casat

paraula i acció perquè vostè fa unes declaracions de donar

màxima participació, màxim protagonisme a la societat civil...

EL SR. PRESIDENT:

Anirà acabant, Sr. Castells?
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

...i en aquest punt, malauradament, l’acció que ha dut a terme

l’ha desmentit.

Volia també parlar de la universitat, però ja ho faré quan li

contesti a la seva rèplica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Diputat, per les seves paraules. Bé,

començaré pel final, ja que..., com que no coincidesc amb la

seva valoració, lògicament, perquè si hi coincidís seria que les

meves paraules i els meus fets es contradiuen, i jo consider que

paraules i fet no estan contradicció, el que nosaltres hem fet. Li

diré dues coses: una, que nosaltres vostè sap, o qui l’han

informat, que vàrem tenir una reunió amb Illes per un Pacte,

vàrem tenir una reunió i aquest conseller va plantejar quin era

el seu model de consell escolar, en el qual tots vàrem estar

d’acord, tots hi vàrem estar d’acord, amb el model de consell

escolar. La qüestió de qui ha de presidir de forma, diguem-ne,

conjuntural, en el sentit que realment aquest consell escolar que

ara es posarà en marxa o aquest president que ara es posarà en

marxa té l’encàrrec de la conselleria de fer una autoreforma i

dotar-lo de la filosofia d’Illes per un Pacte. Per tant no crec que

hi hagi discrepància entre el que s’ha fet i el que jo pens.

Perquè a més li diré dues coses més. Tant el Sr. Pere Carrió

com la Sra. Joana Maria Mas han treballat a Illes per un Pacte,

han treballat a Illes per un Pacte. El Sr. Pere Carrió té una

trajectòria que jo no vull posar aquí de manifest, i és un home

de consens, un home tranquil que jo crec que té l’encàrrec de

fer aquestes coses, aquesta feina; i la Sra. Joana Maria Mas, a

més de ser professora, mestra i directora d’un centre és en

aquest moment la presidenta de l’Associació de directors

d’infantil i primària. Per tant pertanyen a Illes per un Pacte,

pertanyen a Illes per un Pacte, i per tant no crec que s’hagi traït

de cap de les maneres l’esperit d’Illes per un Pacte. No és

tampoc un plantejament de partit, ni sectari, ni de corretja de

transmissió de la conselleria cap aquestes persones; tenen total

capacitat de prendre decisions d’acord amb el consell escolar

actual; serà el consell escolar actual el que farà la seva reforma,

i la Conselleria d’Educació agafarà aquest document i el posarà

a nivell de document per dur al Parlament de les Illes Balears,

que en definitiva és el que ha de fer la llei o ha d’aprovar la llei

de consell escolar de les Illes Balears. Per tant no crec que hi

hagi cap discrepància. Jo puc entendre perfectament el que

vostè ha dit, és a dir, la seva discrepància, la puc entendre

perfectament, però de cap de les maneres no hi ha hagut una

utilització, ni prop fer-s’hi, per part d’aquesta conselleria

d’Educació d’aquest consell escolar, i els fets ho demostraran.

Per tant en aquest aspecte em sap greu no coincidir però

evidentment no vull compartir les seves paraules.

Conservatori de música. Evidentment hem de tenir una

reunió amb l’Ajuntament de Maó per tal de veure quina és la

decisió que també pren, en fi, aquest ajuntament respecte del

conservatori, que sé que necessita evidentment un espai digne,

atès una mica el que significa el conservatori a l’àmbit de

Menorca, i atès que les coses s’han de fer amb una certa

qualitat.

Evidentment, jo, quan parlava d’estudis superiors artístics,

no he dit -i si ho he dit em sap greu que es pugui interpretar-

que es puguin integrar dins la universitat; de cap de les

maneres. És a dir, poden fer acords i convenis amb la

universitat en tota una sèrie de coses que fan referència a

màsters oficials, que a la universitat sí que consider que poden

fer coses; quant a recerca, i quant a altres accions de caràcter

educatiu. Per tant cadascú ha de tenir la seva autonomia, els

seus estatuts, la seva normativa, el seu funcionament, però crec

que seria bo que hi hagi una relació més directa entre aquests

estudis superiors artístics i la universitat. Jo li vull recordar que

a la universitat hi ha el departament Àrees de música, de

qualque manera; per tant és normal que les arts de música

puguin tenir una relació (...) superior. Hi ha el conservatori...,

una escola superior de disseny, hi ha l’àrea d’expressió plàstica

que pot tenir una relació directa amb l’Escola Superior de

Disseny; i l’ESADIB pot tenir relacions amb distints

departaments de literatura, etc., etc. Per tant de l’únic que es

tracta és de posar les sinèrgies necessàries perquè tot funcioni

millor, i cadascú ha de seguir la seva autonomia i cadascú ha de

tenir la seva capacitat, però crec que hem d’incrementar les

relacions entre aquests estudis superiors artístics i la UIB. Tota

la resta crec que seria un error que no podem permetre, en certa

manera.

Jo evidentment he dit el principi de realitat. Jo evidentment

em consider una persona d’esquerres, això sí, socialdemòcrata,

no sé si socialdemòcrata és molt d’esquerres, evidentment, però

sí que som una persona d’esquerres de tota la vida, perquè la

meva lluita no és d’ara, és dels anys setanta, la transició

democràtica; per tant, cap lliçó de ningú. Però sí que vull dir en

aquest aspecte que em pareix que quan un governa els principis

no els ha d’oblidar mai, evidentment, però ha de saber en cada

moment el que pot fer. Per tant nosaltres crec que ens movem

entre principis i aquesta realitat, que jo crec que és l’esperit

d’aquesta conselleria d’Educació. Jo no vull parlar d’altres

conselleries, evidentment, però crec que l’esperit d’aquesta

conselleria d’Educació és saber cap allà on volem anar i com

hi volem anar, d’acord amb els recursos, les possibilitats i la

pròpia realitat de les Illes Balears, és a dir, cadascú ha de tenir

en compte quina és la realitat, per tant nosaltres volem avançar

de forma realista, pragmàtica, però saben cap a on hem d’anar.

És a dir, segurament no podrem assolir tots els objectius que

ens plantejam, però sí que tenim clar, com diuen ara, un full de

ruta per on volem caminar, i creim que en aquests moments el

full de ruta que estam plantejant no només respon als

programes electorals de PSOE, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i al pacte de governabilitat, sinó que crec que respon

també als problemes reals que té l’educació a les Illes Balears,

i crec que en aquest sentit hem d’avançar.

Vostè era, i supòs que continuarà essent, lector de l’Anuari

de l’Educació, evidentment, que a més s’està fent. Jo és de les

pèrdues que més greu m’ha sabut però, bé, la vida són etapes,

evidentment, però, bé, crec que hi haurà uns bons..., en fi,

professionals que el duran a terme. I em demana el tema del

cost per alumne. Jo no li vull respondre, el cost o la inversió
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per alumne; no, jo no li vull respondre aquesta pregunta perquè

em sembla que hi ha altres indicadors, també. Clar, no és el

mateix a les Illes Balears -vostè ho sap perfectament- no és el

mateix una realitat com Castella-Lleó, en què hi ha una

homogeneïtat d’estudiants a nivell, per exemple, de diversitat,

d’immigració, que a les Illes Balears no tenim. A les Illes

Balears tenim un percentatge d’immigració d’un 20%, i sabem

tots que la gestió de la diversitat és molt més cara que la gestió

de la no-diversitat. Per tant en aquest aspecte crec que cal

matisar una mica el cost o la inversió per alumne, evidentment,

perquè pens que hi ha altres variables que s’han de tenir en

compte. En tot cas sí que estic d’acord amb vostè que s’ha

d’incrementar aquesta inversió per alumne, perquè evidentment

això, fins i tot en funció d’aquesta diversitat, encara necessita

més inversió al respecte.

No sé si hi ha altres coses que vostè m’ha dit..., el

professorat, sí, el professorat problemàtic. Bé, jo crec que a la

vida hi ha de tot, a tots els sectors hi ha problemes i

problemàtics, etc., i vostè toca un tema molt complicat, no té

una solució fàcil, perquè no és el mateix quan a un professor se

li ha d’aplicar un expedient perquè fa coses que estan en contra

de la norma i la seva acció educativa (...), i per això hi ha la

Inspecció que ha de fer la seva feina al respecte, però també

deia l’altre dia que vàrem ser a Alaior, en una reunió dels

directors de Menorca, els directors de primària i secundària, i

també amb la comunitat educativa, i pel que fa a inspectors el

Sr. Santi Pons va dir que a vegades els centres tampoc no

apunten, no fan informes per escrit quan hi ha un problema

d’aquestes característiques. Per tant, si es vol fer un expedient

seriós també s’han de tenir les evidències, els fets i les proves

adequades perquè es puguin prendre decisions.

L’altra cosa, l’altre nivell també està en relació amb aquest

servei de prevenció de riscos laborals a l’àmbit de docència. És

evident, ho he dit abans, que les malalties professionals del

bournout, de gent cremada, etc., etc., és una de les coses que

creix en aquests moments. Fins i tot hi ha tesi doctoral que es

va fer, que jo vaig codirigir, a la Universitat de les Illes Balears

sobre els professors... no, professors cremats. Per tant, això és

una línia de treball que, crec, ens pot donar informacions i

solucions a problemes que vostè planteja.

No vull dir que sigui l’únic, jo he dit dos models, un tema

d’aquells que evidentment d’una forma clara fan coses que no

han de fer i es varen fer expedients i tot el que significa, tot i

(...) de fer un expedient a funcionaris, que vostè també ho sap

evidentment. I l’altra quan...

EL SR. PRESIDENT:

Un minut...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Mana?

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Val. I quan hi ha malalties professionals, idò, és evident que

salt, cal trobar les solucions i per això plantejam aquest servei

que a poc a poc creim que ha de donar, en fi, ha de ser útil no

només al professorat sinó a la comunitat educativa, als centres,

perquè les coses funcionin millor. 

Per tant, un tema complex, però jo crec que evidentment

aquests dos elements que he dit són la línia de solució, però no

crec que sigui l’única tota solució perquè és bastant

problemàtic el que he dit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Castells, cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per les respostes. Estic

d’acord amb vostè amb el tema aquest de... és un tema difícil,

és un tema complex de solucionar i segurament el servei de

prevenció de riscos laborals pot fer més servei o pot tenir uns

resultats més significatius que un expedient disciplinari, pel

tipus de problema a què em referia. 

Respecte del tema del Consell Escolar, jo no he tengut

temps de dir-ho abans, vull dir, vostè sap que... clar, és diferent

parlar del moviment Illes per un Pacte a parlar de les persones

d’Illes per un Pacte, perquè jo també som a Illes per un Pacte,

però jo no som Illes per un Pacte. Aleshores, vull dir, vostè sap

que la proposta que fa Illes per un Pacte és que al capdavant del

Consell Escolar hi hagi persones independents. Aquest terme

podem discutir molt sobre ell, però per a mi, doncs, simplement

vull dir persones que van a llistes electorals no són persones

independents, ja està, després podem parlar del si sí o del si no.

Hem de fer aquest pacte educatiu i també l’hem de fer amb

l’únic partit, crec jo, que no ha signat aquest pacte educatiu. Per

tant, són gestos que pot ser podrien haver ajudat a facilitar

aquesta feina.

Quant a... realment em sap molt de greu, m’ha deixat molt

decebut que no... perquè jo quan li demanava el percentatge,

perdó, els euros per alumne no era per comparar, precisament

tal com ha dit vostè, no era per comparar amb Castella-Lleó,

era per comparar amb nosaltres mateixos, amb l’evolució

d’aquest indicador, perquè el nombre d’alumnes escolaritzats

també va canviant molt i, per tant, aquest quocient és important

tenir-lo controlat, si més no, tenir informació sobre això.

Per últim, només sobre el tema de la Facultat de Medicina,

que evidentment tampoc no es tracta ara d’entrar-hi, a mi m’ha

agradat quan el Sr. Font li ha dit, jo no el veig gaire convençut.

Jo dic una cosa que pot ser va en la mateixa línia, jo quan he

demanat informació sobre aquest tema hi ha una cosa que m’ha

preocupat, que no m’han dirigit a la Conselleria d’Educació,

que seria la competent, sinó que m’han parlat de la Conselleria

de Sanitat. És a dir, si això és una aposta educativa s’ha de fer

amb uns criteris, hi ha d’haver una priorització, hem de veure

si realment és on hi ha més demanda, s’ha de veure fins i tot si

és l’àmbit en el qual la inversió en recerca tendria un efecte
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multiplicador més alt perquè, bé, jo realment no puc parlar amb

gaire autoritat sobre el nivell de la recerca mèdica o biomèdica

a Balears, realment no puc parlar amb gaire autoritat, però en

principi per certa experiència que tenc a l’àmbit de la recerca

científica, bé, és a dir, una inversió de zero, ostres!, costa

pensar que pugui tenir un retorn en oposició a altres àmbits en

els que tal vegada, tant per la tradició docent que tengui la

Universitat de les Illes Balears com pels àmbits d’excelAlència

fins i tot a nivell empresarial que tengui Balears, pot ser altres

inversions podrien tenir un ressò més alt.

Tot açò és purament suposició, no vull assentar càtedra

sobre aquest tema ni molt menys, però m’hagués tranquilAlitzat,

si quan jo he demanat sobre això m’haguessin adreçat a la

Conselleria d’Educació, m’hagués tranquilAlitzat perquè hagués

pensat que tots aquests neguits que jo ara exprés algú ja els

resolia. Si es resol aquesta aposta política i pressupostària sota

altres criteris, doncs, em preocupa més. Sàpiga que tot el que

sigui que açò es planifiqui, es programi i se supervisi des de la

Conselleria d’Educació tendrà tot el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, moltes gràcies. Bé, Facultat de Medicina, jo li vull

recordar un parell de qüestions, primer de tot, va ser el

Parlament de les Illes Balears que l’any... no record quin any va

ser exactament, va instar la Universitat de les Illes Balears a

elaborar un pla d’estudis de medicina i sent rectora la Sra.

Montserrat Casas, jo era vicerector primer de Coordinació i

Planificació, es va fer un pla d’estudis que s’envià a l’ANECA

i té un principi de verificació. Per tant, vull dir, que això

d’entrada surt del Parlament de les Illes Balears, que totes les

forces polítiques varen estar d’acord amb aquesta proposta. 

Una cosa, jo no li negaré que la Conselleria de Salut

històricament amb el tema de la Facultat de Medicina ha tengut

un paper rellevant, jo no li ho negaré, és a dir, jo fa dos mesos

que som aquí. Per tant, nosaltres ja hem fet reunions entre la

Conselleria de Salut, la Universitat de les Illes Balears i la

Conselleria d’Educació sobre aquest tema, per tant, diguem no

és una cosa que sigui competent de la Conselleria de Salut sinó

que serà la Conselleria d’Educació que farà, en el cas que sigui

així, la tramitació necessària, evidentment, però que en aquest

cas concret sí que es necessita el conveni, la colAlaboració de la

Conselleria de Salut en tot el que significa posar en marxa un

pla d’estudis d’aquestes característiques. Seria absurd pensar

que des de la Conselleria d’Educació ho podem fer tot, no, no

ho podem fer tot, però és evident que hi ha unes competències

que nosaltres exercirem en el cas que es posi en marxa l’any

2016 o l’any que sigui, però és evident en aquest aspecte que

nosaltres no renunciam, perquè no podíem renunciar, al rol i al

paper que té la Conselleria d’Educació, no només en medicina

sinó en totes les altres titulacions. Faltaria més, però és un tema

que té una història, que té una història que és la que és, i que

realment la realitat significa que cal arribar a un acord entre la

Conselleria de Salut, Conselleria d’Educació i Universitat. Al

final qui liderarà aquest projecte serà la Conselleria

d’Educació, com no podria ser d’altra manera.

Després, no vull fer un debat sobre aquest tema, però el

concepte d’independent m’agradaria discutir-lo. Què vol dir

independent?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, li vull dir que què vol dir independent, és a dir, una

persona que és president d’una FAPA, és independent o no és

independent? Un membre d’un sindicat, és independent o no és

independent? Vull dir, que podríem fer un debat que jo crec

que ens duria molt lluny i crec que, en definitiva, el fet

l’exerceix un mestre i es veurà clarament si hi ha una

independència o no hi ha independència, perquè una

independència no és una cosa teòrica sinó que és una cosa

pràctica i es veurà realment. Jo li puc dir que des de la

Conselleria d’Educació no se li donarà cap tipus de... en fi,

d’acord o de... en fi, de cosa que ha de fer el Sr. Pere Garrido

o la Sra. Joana Maria Mas, no ho faré mai, la qual cosa no

significa que no puguem parlar, com parlarem, amb tots els

membres de la comunitat educativa.

La darrera cosa que no he contestat, suport a les famílies. Jo

crec que el suport a les famílies té molts de caires, és a dir, des

del tema de llibres, de menjadors escolars, etc., i crec que té

una altra dimensió que és la dimensió de la participació de les

famílies dins els consells escolars, que crec que és un tema que

necessita i estam en la idea que malgrat la LOMCE mirarem de

trobar les escletxes legals que possibilitin una millor

participació de les famílies dins els consells escolars. Per tant,

en aquest aspecte jo crec que és important si volem que les

AMIPA tenguin un paper que tenguin un rol perquè si no tenen

un rol es limiten a fer aquelles coses que no es fan a nivell

d’escola.

Després jo crec que hi ha una altra dimensió, que també és

important, tot el tema de suport, no diré el terme d’escoles de

pares, que és un terme que no m’agrada, però tot el tema de

suport a l’educació familiar. Crec que hi ha distints programes

d’educació familiar que és important que es puguin posar en

marxa i implantar. 

Per tant, hi ha tot un seguit d’elements que van en la idea de

quin ha de ser el paper de les famílies dins la dinàmica

educativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. És el torn del Grup Mixt. Sra.

Ballester, té la paraula.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Hola, buenas noches. Sr. Martí March, muchas gracias por

su comparecencia. Como usted ha dicho la LODE, la LOGSE,

la LOE, cada cinco años una ley nueva educativa, todas sin

consenso, ahora la LOMCE, estas tres anteriores todas por el
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Partido Socialista y todas se han llevado a cabo en años de

bonanza. Yo en esos años en el instituto tenía hasta 15 y 18

alumnos por aula. Aún así, los exámenes de PISA nos daban

unos resultados que estábamos los últimos de España, los

últimos de la OCDE, y Baleares los últimos de España.

Yo con esto quiero un poco ponerme en desacuerdo a que

no todo es inversión, la inversión es importante, pero en

educación hay mucho más que inversión, es saber qué objetivos

tenemos con el alumno. 

Me gustaría que me pudiera dar usted su opinión de tres

causas por las que la educación en Baleares tiene tanto fracaso

escolar y tanta repetición. 

En segundo lugar, nosotros creemos que el profesor es el

mejor activo que tiene la educación. Me gustaría saber qué

actuaciones concretas tiene previstas el Sr. Conseller para

mejorar el nivel de los alumnos que acceden a la escuela de

Magisterio, porque tras un estudio hecho por la propia UIB,

donde nos llevamos todos las manos a la cabeza, de saber que

el nivel de los alumnos que entraban en Magisterio suspendían

un examen de sexto de primaria de matemáticas e incluso

muchos de ellos habían suspendido tanto catalán como

castellano en selectividad. Además, la facultad está masificada.

Me gustaría saber si tienen respuesta para estos problemas.

También me gustaría hablar de los cursos de formación para

el profesorado que un poco se tenga en cuenta los profesores de

biología, de química y de física pues son cursos que tienen

muchísima decantación hacia la psicología y pedagogía, pero

los profesores de ciencias también necesitamos cursos

innovadores acerca de proyectos sobre estas áreas. 

Otra pregunta es si tiene previsto en la formación

profesional dual contratar especialistas en activo para formar a

los alumnos en dicho módulo por especialistas que estén en

contacto con el mundo actual para hacer de la formación

profesional una formación profesional de calidad. También me

gustaría saber si toda la formación profesional de las Islas

Baleares va a ser dual, es decir, si los alumnos van a trabajar en

empresas a la vez que estudian.

Después, también me gustaría saber si me podría contestar

cuántos alumnos se han matriculado en formación profesional

básica y cuántos alumnos han quedado fuera y si están dotados

los centros para su ejecución con calidad.

Por último, me gustaría comentarle una serie de artículos

que tengo aquí, son publicaciones en periódicos, noticias,

donde uno de ellos pone que el Colegio Público de Artà, de las

Islas Baleares, el público de Na Caragol, padres que solicitan

la enseñanza en castellano para sus hijos de 3 a 5 años pues a

estos alumnos se les quita la media hora del patio para

introducirlos en una aula, solos, para enseñarles esas horas que

quieren los padres en castellano. Obviamente los padres lo

denunciaron, los padres al final desistieron, pues la Inspección

dio la validez al centro que estaba haciéndolo bien, menos una

madre que siguió denunciándolo y fue recibida por el colegio

con padres y profesores vestidos con un embudo, de verde y

con una cacerolada. Obviamente esa madre cambió de centro.

Otra noticia, donde pone que unos niños de 10 y 16 años

que llegaron a Campos, los padres venían de Canarias por

problemas familiares y de trabajo tuvieron que trasladarse y

pidieron... los padres les dijeron a los niños que no se

preocuparan que estarían arropados por los colegios, pero

bueno, llegaron al centro pidieron los libros por favor en

castellano, acababan de llegar, y tanto el instituto como el

colegio les dijeron que no, que ya aprenderían, que es fácil.

Obviamente los niños han suspendido el curso y además

tuvieron que cambiar de colegio debido a las denuncias y a las

presiones de los profesores vestidos de verde. 

Otras noticias del periódico donde los padres denuncian a

los colegios que coartan la elección de lengua, padres de

alumnos han denunciado que en el colegio público Badia de

Llucmajor, en el colegio concertado La Salle, en el colegio

público Son Pisà... podría seguir, los directores asustan a los

padres diciéndoles que si eligen castellano sus hijos se

automarginarán del resto de los alumnos. 

Otra noticia donde una madre de Inca pide, por favor, para

sus hijos gemelos una enseñanza en castellano y dice que

estudiar en su lengua les ayudaría mucho. 

Estas son unas pocas noticias que he ido recogiendo de las

cientos que tengo. Lo digo porque, Sr. Martí March, estamos en

un territorio bilingüe, una comunidad bilingüe y la escuela tiene

que ser inclusiva, tiene que ser para todos, en la escuela los

niños tienen que tener los mismos derechos y en esto están los

derechos lingüísticos. Los padres no están hablando de lenguas,

la lengua se utiliza para que el alumno aprenda y todos los

alumnos tienen que tener los mismos derechos y oportunidades

para aprender. La lengua no tiene que desunir. No estamos

hablando de lengua, estamos hablando de derechos, derechos

que quieren los padres de los niños que hablan castellano, los

mismos derechos que tiene su compañerito que lo puede hacer

todo en catalán. No entendemos como hay maestros con esa

crueldad de poder hacer lo que le hacen a esta madre de Artà o

a estos niños que todos han tenido que cambiar de centro,

todos.

Recuerde que los derechos no están en el dedo índice de

ningún profesor, ningún consejo escolar, ningún director,

ningún grupo de profesores puede quitar los derechos a un niño

y más cuando los derechos son inherentes, como es el de la no

discriminación y el de la igualdad.

Mi pregunta es cómo va a conseguir el Sr. Martí March que

en todos los centros todos los niños que quieran estudiar en

castellano puedan hacerlo en igualdad de condiciones que sus

compañeros, un 50 a 50, a aprender a leer y a escribir en

castellano, como los centros crean conveniente, pero que todos

los niños que quieran estudiar en su lengua materna lo puedan

hacer en igualdad de condiciones. Estamos hablando de

derechos. Me gustaría que no me volviera a hablar de lenguas

porque la función del colegio es que el niño aprenda, aprenda

música, aprenda matemáticas, física, biología, química para que

se forme y que en un futuro sea lo que él libremente quiera.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Ballester, per les seves preguntes, per

les seves reflexions de les quals no compartesc algunes de les

coses que ha dit, però intentaré respondre a tot el que vostè

m’ha plantejat.

Lleis educatives. Bé, totes les lleis educatives -torn a

repetir-, no vull fer història ni política en aquest aspecte, però

no són socialistes, evidentment, totes les lleis. I el que li vull

plantejar és que en una mateixa llei, com la LOGSE, en el País

Basc té uns resultats que no són els que tenen les Illes Balears.

Què vull dir amb això? Que cada realitat té unes tradicions, té

una història, té, en fi, unes propostes concretes que fan que hi

hagi unes solucions o unes altres, uns resultats o uns altres. El

País Basc té unes taxes d’abandonament que arriben a un 12%

i les Illes Balears tenim un abandonament d’un 30%. Això és

per mor de les lleis educatives? No, hi ha moltes variables, i

vostè ho ha dit, és a dir, no hi ha un factor de fracàs i

d’abandonament educatiu, hi ha molts de factors

d’abandonament i de fracàs escolar.

Per tan, crec que en aquest cas concret la literatura que hi

ha sobre el fracàs escolar és suficientment diversa per saber que

hi ha factors de molts de tipus, factors personals, factors

psicològics, factors escolars, factors sociofamiliars, factors

econòmics, etc. Aquí no he vengut a fer un plantejament teòric

sobre el fracàs escolar, ni molt manco, però sí constatar que el

fracàs escolar no té una sola causa, hi ha multiplicitat de causes

i cada lloc, cada espai, cada centre pot tenir respostes distintes.

Nosaltres, en aquest aspecte concret, tenim tot un pla

d’actuació que posarem en marxa i que ara començarem a

treballar cap a l’èxit educatiu. Això significarà fer tota una sèrie

d’accions de molts de tipus, d’autonomia de centre, de

formació del professorat, és a dir, tot el que és la relació amb

serveis socials, és a dir, el que és la dimensió socioeducativa,

etc., sobre les quals intentarem incidir en aquells centres que

tenen uns resultats que són molt millorables en tots els aspectes.

Per tant -torn a repetir-, el fracàs escolar no té un sol factor,

hi ha molts de factors, i una mateixa llei educativa, tal com

demostra la realitat espanyola, dóna resultats molt diferents.

Per tant, per què a les Illes Balears passen aquestes coses? Jo

no vull fer aquí una tesi ni molt manco, però és evident que

aquí tenim un retard en temes educatius que no té el País Basc,

tenim una economia productiva que no té el País Basc, és a dir,

l’economia del País Basc en temes d’industrialització ha fet que

hi hagi un procés de qualificació necessària que no ha passat

per aquí. El nivell de cohesió familiar i social que té el País

Basc no és el mateix de cohesió que tenim a aquestes illes. El

nivell d’immigració que tenen les Illes Balears no el té el País

Basc. És a dir, hi ha molts de factors que realment no tenim

aquí, les Illes Balears tenim un model turístic del qual realment

no s’ha fet de la qualificació un element clau, i això crec que és

una realitat. 

És a dir, l’abandonament educatiu que hi ha a la zona

mediterrània és per moltes raons, curiosament aquell lloc que

té molt de turisme, Canàries, Andalusia, etc., i a Andalusia

només hi ha una sola llengua, vull dir que només hi ha un

castellà (...) en aquest aspecte, tenen uns resultats que són de

abandonament i fracàs important, per tant, crec que en aquest

cas concret de fracàs escolar parlam d’un tema que té molts

d’elements i moltes causes i no el podem concretar en una, hi

ha moltes causes i, per tant, el que volem i aquí, a partir de ja

posarem en marxa l’IAQSE i això ens donarà unes dades

concretes per centre que ens permetin d’alguna manera donar

resposta a aquesta situació educativa que volem millorar, és a

dir, aquesta conselleria d’Educació el que vol fer clarament és

millorar el nivell educatiu, baixar les taxes de fracàs i

d’abandonament educatiu perquè és un dels objectius que tenim

com a conselleria. L’objectiu no és només respondre a unes

reivindicacions, sinó que consideram que anam molt més enllà.

Vostè em demana pel tema de la formació del professorat.

Coincidesc amb vostè que cal un canvi de model de formació

del professorat, és evident que la realitat és millorable, però

tampoc no estaria d’acord amb vostè de dir que... -no, vostè no

ha dit, però es pot desprendre de les seves paraules- que el

professorat que surt de la Facultat d’Educació de les Illes

Balears té una formació deficient. Crec que això s’hauria de

demostrar, evidentment, una cosa són qüestions d’entrada i a

veure com surten i jo no tenc la percepció que tenguem un

professorat molt diferent a la resta d’Espanya en aquest

aspecte, però sí que som conscient i estic d’acord amb vostè

que hi ha tota una necessitat de fer un altre plantejament i aquí

hi ha... i nosaltres és un dels punts que tenim com a Conselleria

d’Educació d’arribar a un acord amb la Universitat de les Illes

Balears per transformar el model de formació del professorat

inicial, de Primària i Secundària, de Primària i Infantil perdó,

i després també de fer una reflexió sobre el màster de

Secundària.

Tot i això, també li dic que tenim uns plantejaments de

caràcter estatal o elements legals de caràcter... que també

condicionaran un tipus de model de formació del professorat.

Per exemple, tothom està d’acord en la necessitat d’un MIR

educatiu, un MIR educatiu que crec que, atès que hi ha un MIR

sanitari, que és un bon model de formació de metges, crec que

també necessitam una espècie, torn repetir adequat, de MIR

educatiu. I això n ho podem implantar només des de les Illes

Balears, es necessita una reforma en l’àmbit de tot l’Estat. Per

tant, en aquest sentit jo hi estic.

Després, vostè diu “professorat de Ciències”, crec que...

miri, jo record un llibre d’un professor catedràtic de Màlaga

que va fer un llibre, El malestar docente, que és José Manuel

Esteve, que posava un cas d’un professor de Química, em

sembla, si no vaig equivocat, que deia que havia entrat a l’aula

d’un institut de Màlaga i que quan havia entrat s’havia trobat

amb uns estudiants que mai no s’havia imaginat perquè ell

havia estudiat química, un laboratori, etc., i què posava de

manifest?, que la seva formació metodològica pedagògica era

deficient per poder dur a terme una acció educativa eficaç.

Què vull dir amb això?, vull dir que una cosa és tenir

coneixement en física, en química, en història, en geografia,

etc., i l’altra, dins Secundària, que és una etapa molt complexa,
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Secundària crec que és l’etapa més complexa que hi ha dins el

sistema escolar, no tenir la formació metodològica adequada

per poder abordar els problemes que tenen uns infants de

Secundària, uns adolescents amb tota la seva problemàtica. 

Per tant, vull dir en aquest sentit que una cosa és

incrementar coneixements en química, física, biologia, història

i l’altra també...i jo crec que això és una línia que des de la

Conselleria d’Educació volem treballar, són les línies

metodològiques, les línies de treball de temes de convivència,

d’habilitat social, tota una sèrie d’elements que són claus per

ensenyar dins les escoles, dins els centres de Secundària per

exemple, o dins els centres de formació professional o de

Batxillerat. És a dir, els mestres d’Infantil i Primària surten amb

una formació pedagògica molt més intensa que un professor de

Secundària i tot i que el màster de Secundària és molt millor

que el CAP, el CAP sí que era un sistema bastant negatiu. Crec

que el màster de Secundària ha suposat una millora, però no la

millora necessària.

Per tant, nosaltres com a Conselleria d’Educació, i d’això

ja n’hem parlat amb l’equip rectoral de la Universitat i amb el

rector de la Universitat, farem un grup de treball per intentar

mirar des de la conselleria i la Universitat com podem millorar,

des d’aquí i atès que hi ha anunciada una reforma estatal, com

podem millorar la formació del professorat d’Infantil i Primària

i de Secundària de la Universitat de les Illes Balears.

Vostè m’ha plantejat una sèrie de casos que ha llegit als

diaris, miri, d’ençà que som a la conselleria no tenc cap

denúncia en aquest aspecte, no tenc cap denúncia i per les

dades que em passen des de la inspecció només hi ha dos

estudiants que han demanat més hores en castellà, a nivell de

conselleria. No li neg el que vostè m’ha dit, evidentment, el que

dic en certa manera són les dades que tenim a la conselleria.

Miri, nosaltres ho hem dit clarament: no volem que la llengua

sigui un instrument de confrontació ni un element, diguem, de

discriminació a ningú, però també tenim clar que no podem fer

una ensenyança a la carta. El que volem -i aquest serà el nostre

model lingüístic- és que hi hagi un model lingüístic que suposi

una pluralitat, des de centres que fan immersió i que a més

tenen bons resultats a centres que no en faran i crec que la

capacitat de decisió passa per aquí.

Per tant, nosaltres no podem fer -i és un model pedagògic

que no acceptam- que dins una mateixa aula hi hagi una línia en

castellà i una línia en català, no ens sembla que això sigui un

element inclusiu, sinó que ens sembla discriminatori. Ara, al

que sí em compromet -i ho vull dir clarament- que si hi ha una

situació d’una persona, d’un estudiant que necessita un altre

plantejament nosaltres treballarem perquè estigui al centre que

més estigui d’acord amb el seu plantejament dels pares, en

aquest sentit aquest és el meu compromís, però no farem un

tipus d’ensenyança a la carta, no el podem fer perquè

consideram que no és pedagògicament adequat ni

lingüísticament. Per tant, aquest és una mica el context que li

vull fer respecte del que vostè..., dels casos que vostè... que jo

no en tenc constància.

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sr. March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

...és a dir, això pot ser que passi de la legislatura passada, en

aquest moment no ha passat i per tant, des del moment que no

en tenc cap constància no li vull respondre i, a més, les notícies

de diari, no dic que no siguin verídiques, ni molt manco, perquè

no ho posaré en qüestió, però crec que s’han de contrastar. Per

tant, li deman que si hi ha una denúncia, idò vagi a la

Conselleria d’Educació, a Inspecció Educativa i la Inspecció

Educativa o la conselleria prendrà les decisions adequades per

defensar el dret a l’educació que té qualsevol estudiant, però

evidentment nosaltres volem fets i volem constatar les coses i

no notícies a través de diaris que ens semblen..., en fi, que

poden ser verídiques, però de les quals no tenim una

constatació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sr. Martí March, yo, cuando me refería a los cursos para

profesorado, me refería a esto, a que se hicieran proyectos

referidos a biología, a física y a química, no me refería a que

nos dieran más información sobre química, física y biología.

Luego, en cuanto a la mala formación del alumno de

Magisterio, que entra, no lo he dicho yo, lo ha dicho la UIB, y

la formación del alumno cuando sale de los años de Magisterio

no lo digo yo, lo dice el informe donde los propios profesores

dicen que el 60% de los alumnos que salen, ellos consideran

que aunque les han aprobado no están capacitados para dar

clases. Yo no he hecho más que recoger lo que dice ese

informe.

Referente a los derechos de las personas, un gobierno tiene

que velar por los derechos de todas las personas. No puedo

entender cómo en el siglo XXI estemos hablando de derechos

y me diga usted de una escuela a la carta, si hay algún niño que

lo pide se lo daremos... ahora todo será en una sola lengua, en

una sola, la que elija usted o la que elija el Gobierno.

Estamos en una sociedad bilingüe, hay dos tipos de alumnos

que nos llegan a las aulas, es que no entiendo cómo no pueden

ver este problema tan grave que tienen los alumnos que no

pueden estudiar en su lengua, que no pueden expresarse en su

lengua, que las familias no pueden hacer del colegio una

segunda casa, que las familias tengan que mendigar que se les

hagan las circulares en castellano, que las familias no puedan

decirles a sus hijos “escribe en la lengua que mejor te

expreses”, porque los profesores no evaluamos solamente si

sabe la fórmula o sabe lo que es una proteína, evaluamos cómo

redacta, qué vocabulario utiliza, si está ampliando su manera de

escribir, y esto coarta mucho al alumno que no tiene

vocabulario en la otra lengua porque él habitualmente usa el

castellano y en este caso en esta comunidad es el castellano el

que está relegado. 
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Los niños que hablan castellano son los que no tienen

derecho, es que no puedo entender cómo personas que están

luchando para que sus hijos lo hagan todo en catalán estén

luchando con la misma beligerancia para que los niños que

hablan castellano no tengan ese mismo derecho por los que

ellos están luchando por sus hijos. Es que no lo puedo entender,

¿cómo se pueden negar derechos?, decir que es algo a la carta,

decir que es segregar cuando el padre lo que quiere es el

derecho para su hijo, pues déjenme estar segregado, pero ¿qué

es eso de imponer, de imponer el derecho que tu le quieres dar

a un niño?, no, te lo quito porque para ti es mejor esto otro, la

libertad, la libertad y la igualdad en un estado de derecho, ¡por

favor! 

Llevamos treinta años con este tema y no paran de decir que

si catalán y que si castellano, estamos hablando de que los

niños quieren aprender mucho en el colegio y que la mejor

manera de aprender es hacerlo en su lengua materna si quieren,

que tenemos que velar por los derechos de todos los niños, los

maestros, que nuestra implicación en su aprender tiene que ser

como mejor le vaya al niño. 

Yo no quiero hacer una identidad en un niño, no quiero que

sepa catalán, que sepa castellano, yo quiero que sepa, que

aprenda, libremente elegirá la lengua que quiera para hablar,

eso es que me da igual, identitariamente será lo que le dé la

gana, pero el alumno tiene que aprender en el colegio con las

mismas oportunidades que su compañero. Estamos en una

comunidad bilingüe y hay dos niños: uno habla castellano, otro

habla catalán, pues en el colegio se les ha de dar a los dos los

mismos instrumentos por igual y con cariño...

EL SR. PRESIDENT:

Li queda mig minut, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

...y sin confrontación.

Eso es todo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, Sra. Ballester, tema de formació de professorat, no hi

insistiré més, vull dir, simplement tenc clar que hem de millorar

la formació, allò d’així com surten ho podríem matisar molt,

però és igual, les opinions són les opinions i els fets són els

fets, però bé, no entrarem en un debat purament de dades.

El que sí li respondré, li vull respondre clarament al tema

que vostè ha fet aquí, una espècie d’apologia com si nosaltres

fóssim perseguidors del castellà. Nosaltres el que volem

clarament és que els estudiants que surtin de les escoles

d’infantil, primària, secundària i batxillerat tenguin els

coneixements adequats de castellà i català...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Venga con las lenguas...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Perdoni, ara tenc la paraula jo, ara tenc la paraula jo...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdón.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

...i per tant, jo no l’he interrompuda i l’he escoltada clarament

Per a nosaltres aquest és el nostre objectiu, nosaltres no

volem fer estudiants monolingües, de cap de les maneres,

nosaltres volem fer estudiants que sàpiguen castellà, català i

una tercera o una quarta llengua i nosaltres per això el que

volem fer és dins un marc jurídic, dins un marc normatiu, que

partint d’un decret de mínims, el que volem és que els

estudiants puguin assolir aquestes competències i que els

centres des de la seva llibertat puguin fer un model lingüístic

als quals els pares hi puguin anar. Aquesta és la nostra

proposta. 

Vostè no m’ha de manipular quan dic “a la carta”, en el que

no estic d’acord, en el que no estam d’acord a la Conselleria

d’Educació és que dins una mateixa aula hi hagi dues línies,

una en castellà i una en català, no hi estam d’acord

pedagògicament ni socialment perquè això sí que per a

nosaltres suposa segregar. 

Per tant, el que volem és que d’alguna manera dins aquest

plantejament finalista els centres facin el seu projecte educatiu

metodològic adequat perquè els estudiants assoleixin aquestes

competències en català i en castellà i en una tercera o quarta

llengua. 

Aquest és el nostre projecte, nosaltres volem (...) i a més li

dic una altra cosa: si hi ha estudiants, però no que es digui

damunt la premsa, no damunt la premsa, sinó que realment se

sentin en els seus drets discriminats, que vagin a la Conselleria

d’Educació, faci l’escrit pertinent i nosaltres donarem la

resposta adequada, però a mi quan vostè em parla d’una cosa

històrica, és a dir..., és que aquí hi ha hagut una conselleria que

no ha fet cap cas a les vostres denúncies. Per tant, no em doni

a mi, a aquesta conselleria d’Educació que du dos mesos i mig,

uns problemes que no s’han esmenat anteriorment. Si en

aquests moments hi ha problemes a partir d’ara nosaltres els

abordarem directament, però històricament el que ha passat, a

mi em sap greu si això ha estat una discriminació, però no en

tenc cap notícia. 

Per tant, quan hi hagi un problema de discriminació

concreta o que la gent es consideri discriminada, que faci

l’escrit a la inspecció, a la conselleria o a aquest conseller i li

donarem una resposta, però jo per notícies del diari d’una cosa

històrica que vostè sembla que vol imputar a aquesta
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conselleria d’Educació, nosaltres no hi entrarem, no hi entrarem

perquè no tenim cap escrit i no podem actuar. Quan tenguem

escrits i puguem actuar ja donarem la resposta adequada perquè

els drets que té un estudiant d’educar-se d’acord amb el que

diuen els pares, evidentment es faci així.

En tot cas, li diré una cosa: la llibertat educativa no és

absoluta, hi ha una llibertat perquè cada centre té uns projectes

educatius, els tenen els centres concertats i privats i crec que els

públics també han de tenir un projecte educatiu, que en

definitiva és el que jo reclam i vull, i d’aquest projecte educatiu

hi ha un projecte lingüístic, però torn repetir, nosaltres el que

farem, avaluarem els resultats concrets que tenen els estudiants

d’aquests centres per tal de veure si s’han assolit les

competències comunicatives adequades i si no s’han assolit el

que plantejarem és que es canviïn aquells aspectes del model

que no funcionen.

Aquesta és la nostra proposta, per tant, no és una resposta

discriminatòria, sabem que hi ha dues llengües oficials, el

català i el castellà, i nosaltres volem que després de sortir de

l’ensenyança obligatòria se sàpiguen perfectament de cada

vegada millor aquestes dues llengües. Per tant, aquesta és la

nostra política educativa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Abans de seguir, perquè consti en

acta, la Sra. Baquero i el Sr. Castells han dit que han hagut

d’absentar-se per agafar el vol, que quedi constància en acta

que no se n’han anat per caprici.

Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, jo volia

començar primer agraint la compareixença, aquesta eterna

compareixença, també he de disculpar-me davant la Sra.

Busquets perquè, és clar, això de parlar el darrer, idò em toca

repetir moltes de les coses que ja s’han dit aquí, intentaré

eliminar tot el que ja s’ha dit i, per tant, abreujar aquesta

intervenció.

Volia començar dient que resulta sorprenent que els titulars

d’enguany han començat un curs normal. Resulta sorprenent

perquè la normalitat pensava que no era un titular de diari i ara

resulta que la normalitat sí que ha estat un titular de diari, però

per què?, perquè veníem d’una situació d’una disbauxa total i,

és clar, més que res la normalitat és sorprenent per la rapidesa

amb què s’hi ha arribat. També vull agrair que s’hi ha arribat

ràpidament, perquè la situació era molt difícil i és d’agrair que

s’hagin fet canvis, canvis que nosaltres sí que considerem que

s’han fet ràpidament. Nosaltres també considerem que s’han fet

canvis valents, malgrat altres persones no ho pensin i canvis

que han estat profunds malgrat la rapidesa, han estat profunds,

no?

Hi ha hagut actuacions en diferents bandes, una que crec

que ha estat la clau, que és la reducció dràstica de la

conflictivitat, és una reducció brutal, ha retornat per fi el diàleg,

la paraula diàleg ha retornat i crec que això és d’agrair, crec

que també s’han recuperat drets, drets tal vegada no econòmics,

però drets com els drets, que s’havien minvat, com era el de

llibertat d’expressió, etc. Crec que també s’ha reaccionat molt

sorprenentment davant la situació insostenible quant a temes de

personal, és d’agrair que en temes de personal s’hagi actuat

ràpidament i això també s’ha de reconèixer i també crec que

s’ha reaccionat molt contundentment davant de situacions una

mica greus com han estat les situacions del professorat de

Música i Plàstica, no s’ha... amb tot això vull dir que la

normalitat és un fet, també he de dir que, bé, no és una situació

ideal, però bé, al final el titular ha estat que ha estat normal,  i

és el que resulta sorprenent, no?

De veritat, ho admiro perquè reconec que amb seixanta dies

o amb setanta dies aterrar a una conselleria com la Conselleria

d’Educació en les condicions en què estava, veure en

profunditat la magnitud de la tragèdia perquè realment estava

en una situació que crec que era bastant... difícil, reaccionar i

decidir quin és el camí a emprendre complint escrupolosament

els acords de govern, complint escrupolosament els

compromisos establerts, crec que és d’agrair.

També penso que la conselleria va per bon camí, té un full

de ruta que és Illes per un pacte que és..., crec que és clau i una

aposta directa per l’escola pública, però malgrat tot això crec

que ara és el moment de continuar, de preparar el nou curs i

una vegada que ja hem encarrilat aquest curs ara cal fer la feina

de preparar el següent, com ha dit el Sr. Conseller, el primer

crec que, per a mi i per al nostre grup és fonamental, és retornar

la dignitat a les aules, però quant a les infraestructures.

Les escoles es troben en una situació prou dramàtica, per no

dir patètica; la majoria de centres tenen un dèficit d’inversió,

durant aquests anys no s’ha invertit i el poc que s’ha invertit ha

estat pels ajuntaments, que bonament s’ha fet. Per part de la

conselleria s’ha invertit molt poc. Per tant, això és una situació

en la qual s’ha d’actuar ja, i hi ha situacions de barraques, les

barraques crec que és una situació indigna i s’hi ha d’actuar

ràpidament.

I el que sí demanaria és, com bé ha dit, hi ha una diferència

substancial entre illes, perquè, malgrat tots els centres de totes

les illes tenen dèficits importants, crec que a les Pitiüses, pel

cas que em toca, hi ha una situació prou crítica i dramàtica i per

tant a l’hora de prioritzar les inversions, arreglar-ho tot no es

podrà fer en un curs, sí que li demanaria que es prioritzàs

aquest dèficit històric que tenen les Pitiüses, agreujat per

aquests anys d’inoperància.

Respecte de l’augment de l’autonomia de centres, també

volia dir que és important i sobretot l’augment de l’autonomia

d’illes. El Sr. Conseller ha parlat de les delegacions territorials,

crec que és una reivindicació històrica des que s’han obert les

delegacions territorials, que abans eren una direcció general,

etcètera, que han estat poc operatives perquè els falta potestat

decisòria. El que està clar és que la realitat de l’educació i de

la nostra comunitat és diversa i són les delegacions territorials

les que moltes vegades poden actuar per arribar al moll de l’os

del problema més ràpidament i de la manera més encertada.

Crec que s’hauria d’aprofundir en el tema d’apoderar en certa

manera els delegats territorials perquè puguin prendre decisions

específiques, com hi ha temes, com és el transport escolar en
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què la realitat és molt distinta; el transport escolar a l’illa de

Mallorca i a l’illa de Menorca és molt diferent de l’illa

d’Eivissa, perquè té un poblament diferent, etcètera.

Per altra banda, també s’ha parlat de l’atenció a la

diversitat, ja s’ha parlat, s’ha augmentat la dotació de personal,

però jo volia demanar-li si hi ha previst qualque pla d’actuació

de material, d’actuació quant a material i de programes

específics d’atenció a la diversitat en tots els aspectes, de

l’atenció a la diversitat en altes capacitat i demés.

Per una altra banda, també s’ha parlat d’aprofundir en el

procés educatiu al llarg de tota la vida, s’ha parlat del 0-3, ja

s’ha parlat del programa de 0-3, però m’agradaria que

m’explicàs una mica amb més detall el tema de la formació

d’adults, si hi ha qualque pla previst o si es deixa per a més

endavant.

I també volia que es parlés, m’expliqués una mica, quant a

la formació professional els centres integrats. Hi ha un element

important dins de la formació professional, que ja s’ha parlat

abans per part d’altres grups polítics, és la integració de la

formació professional ocupacional a la formació professional

reglada, desenvolupament de tota una formació adequada a les

necessitats productives de cada zona, de cada illa, de cada

territori, i per tant veure si els centres integrats formen part

d’unes prioritats.

Jo crec que, en principi, estaria majoritàriament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, moltes gràcies, malgrat siguin les onze del vespre. Bé,

nosaltres evidentment, nosaltres pensam que la normalitat és

condició necessària sine qua non per abordar els problemes que

té el nostre sistema (...) progressivament, no per una finalitat en

si mateixa, sinó perquè pensam que si volem abordar de forma

profunda, seriosa, rigorosa, participativa, tots els grans

problemes que té el sistema escolar, crec que només fer des de

la normalitat i la tranquilAlitat. Si no hi ha normalitat i

tranquilAlitat no podrem abordar els problemes substancials i

nosaltres el que volem..., és aquest el nostre objectiu com a

Conselleria d’Educació, la Conselleria d’Educació no té altre

objectiu que millorar la qualitat i l’equitat del sistema, el nivell

educatiu en tots els sentits.

Per tant, hem treballat la normalitat (...) no com a un medi

per millorar totes les coses que hem de millorar en temes

d’educació.

El tema de les infraestructures, evident, és a dir, ja he dit

abans que les Pitiüses, Eivissa i Formentera, són les illes que

més creixen des del punt de vista de demografia escolar, vull

dir que això és una realitat, i per tant aquí jo pens que si s’ha de

prioritzar, veurem exactament al final quins recursos tenim, és

evident que aquestes illes han de ser prioritàries, perquè tenim

una... A mi no m’agrada tenir dèficit històric, jo crec que és un

dèficit real, actual, perquè un dèficit històric és actual, però el

dèficit històric que més m’interessa del dèficit històric si

realment és aquí, a l’actualitat, no? I per tant, nosaltres tenim

clar que és una prioritat, tant a nivell de centres nous com a

nivell de rehabilitació de centres a tots els nivells.

I per això també volem implicar-hi els ajuntaments. Creim

que en aquest moment si els ajuntaments no s’hi impliquen

d’una forma clara, és evident que la Conselleria d’Educació,

que té unes competències més de qüestions estructurals més

que de manteniment, és evident, si no es fa un manteniment

adequat, les estructures doncs sempre es deterioren molt més

aviat i per tant es tracta de tenir una colAlaboració real en que

cadascú faci la seva feina i no ens passem la pilota un a l’altre,

perquè jo crec que això és el que desespera realment els centres

educatius.

El tema dels delegats territorials. Miri, nosaltres aquest és

un tema que també volem abordar, jo he dit moltes vegades que

no m’agrada ni el nom, delegat territorial, per tant a partir que

no m’agrada el nom, crec que cal donar a aquesta figura una

rellevància que ha de tenir a Menorca, a Eivissa i a Formentera,

crec que ha de ser un representant de la Conselleria

d’Educació, per tant és un representant de la Conselleria

d’Educació amb tot el que significa a nivell polític, a nivell

simbòlic i a nivell administratiu, a nivell de relació amb tota la

comunitat educativa, amb tots els centres escolars i ha de tenir

competències molt clares. No pot ser, una cosa és que la gestió

administrativa econòmica es pugui fer des de la Conselleria

d’Educació, i l’altra és que les decisions que vostè ha posat, el

tema del transport escolar, però podríem posar altres exemples,

la decisió s’hagi de prendre des d’aquí. Crec que la definició

dels itineraris del transport escolar no es pot fer des d’aquí, s’ha

de fer des de cadascuna de les illes, perquè es coneix, malgrat

després la tramitació administrativa i econòmica es pugui fer

des d’aquí.

Per tant, hem de trobar durant aquest temps quines són

aquelles competències concretes que ha de tenir un delegat

territorial o el nom que se li vulgui posar, perquè consideram

que és l’única forma de poder respondre amb més eficàcia als

problemes reals que té cada una de les illes en aquest tema

educatiu. I per tant crec que, com vostè ha dit, apoderar, donar

més capacitat de decisió a aquest delegat territorial ens sembla

que és un element clau de cara a aquesta política de

descentralització que nosaltres hem dit, perquè si nosaltres

propugnam l’autonomia de centres, evidentment també hem de

propugnar que des d’un punt de vista de la gestió de la

conselleria la descentralització també arribi a cada una de les

illes.

El tema de l’educació, de l’FP, m’ha fet preguntes la Sra.

Ballester, que no he pogut contestar, perquè no hi havia temps,

evident. Nosaltres l’FP crec que sempre ha estat, s’ha dit moltes

vegades i crec que és evident que no té la importància que té,

l’FP bàsica crec que ha estat un fracàs, evidentment, crec que

no ha tengut la funció que ha de tenir. Ja he contestat sobre els

problemes de l’FP bàsica.

També l’FP dual ja m’agradaria que tot fos FP dual, tots a

la conselleria estaríem molt contents, evidentment, però tenim

el teixit productiu que tenim, tenim els recursos que tenim, però
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és una línia que a nosaltres ens interessa, l’FP dual, però això

també implica que empresaris, cambres de comerç, s’impliquin

d’una forma activa, d’una forma clara sobre un model que

nosaltres pensam que és bo de cara a qualificar. És a dir, ja ens

agradaria ser un lander alemany en aquest aspecte, tenint en

compte la importància que té l’FP dual a Alemanya, però aquí

som encara a les Illes Balears. I també creim que s’ha de fer

tota una feina, tota una pedagogia amb els empresaris i cambres

de comerç perquè tenguin clar que, si bé no podem tenir una FP

dual així com pertoca, sí que hem d’incrementar la interacció

entre l’oferta formativa, el treball que es fa dins les aules i les

pràctiques. Crec que hi ha d’haver un canvi organitzatiu sobre

les pràctiques que poden fer els estudiants i per tant cal

implicar molt més les empreses, perquè sense aquestes serà

difícil fer una cosa realment clara i digna.

L’educació d’adults. Crec que l’educació d’adults és una

línia que va molt més enllà del concepte de tradició d’adults, és

a dir, crec que tenim la idea per una part d’educació permanent,

és un nou paradigma que hi ha dins la societat del segle XXI,

d’educació permanent, i això ens ha de fer reflexionar sobre el

que significa l’educació permanent i qui l’ha de fer i com s’ha

de fer. I després el que tenim tradicionalment la idea

d’educació d’adults, evidentment, que també ha de ser una

qüestió de segona oportunitat, o de tercera, si vol, no? I per tant

aquesta és la línia de treball en la qual nosaltres volem

treballar.

Per tant, educació permanent..., té moltes coses, és a dir,

una escola oficial d’idiomes també pot ser un element

d’educació d’adults permanent, és a dir que hi ha moltes

variables. És a dir, les barreres entre les edats també cada

vegada es dilueixen, però hem de saber amb cada cosa què

podem fer. Per tant, vull dir que aquesta idea d’educació

permanent, de segona i tercera oportunitat és una línia que hem

de treballar.

S’han començat a reunir amb directors d’escoles d’adults i

hem contrastat dues coses: una, que era un sector marginat i

marginal del sistema escolar, i com a mínim els volem

començar a escoltar, perquè només escoltant el que diuen, la

realitat concreta, podem començar a fer, a caminar, millorar

aquesta educació i donar-li una mica el rol que ha de tenir dins

una societat del segle XXI.

Crec que tot el tema de l’educació d’adults hem de

reflexionar molt sobre el que ha de fer i crec que hi ha en

aquests moments crec que ha de tenir altres perspectives que no

té.

No sé si li he contestat tot, però quasi tot crec que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies. Jo seré breu, ja més breu encara. Simplement, no

m’ha contestat el tema de centres integrats, el tema de centres

integrats, que és un tema que crec que preocupa perquè

realment quan parlem de la formació d’adults la integració,

dintre també d’aquests centres integrats, la integració

d’ensenyaments de règim especial, com és escoles oficials

d’idiomes, escoles de música i d’altres, cobriria l’educació

aquesta permanent, i per tant crec que s’hauria d’aprofundir per

aquí.

I una altra cosa que és, per acabar, que anem a aprofundir

en la qualitat del sistema i això m’ha dut a una repregunta que

li volia fer, és en el tema de qualitat de centres. El tema de

qualitat de centres durant un temps s’ha fomentat la qualitat de

centres, les normes ISO i totes aquestes coses, però al final la

qualitat de centres jo no sé si realment s’ha conduït a una

qualitat o s’ha conduït a una estandardització de processos, i

d’acord, són processos estàndard i qualque cosa que s’ha de fer

per complir uns mínims de qualitat, però la relació entre el que

realment es fa i el que se certifica (...)

I jo volia preguntar-li si en el tema de qualitat de centres té

qualque proposta per arrodonir la qualitat del sistema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Ara seré molt breu. Però, en primer lloc, és evident que tot

això, tota la qüestió de normes ISO, totes aquestes coses no es

troben a la filosofia que nosaltres volem plantejar en aquests

moments, és a dir, no. Creim que té una funció que jo crec que

a nivell escolar jo li pos un seguit d’interrogants i el nostre

plantejament va per una altra via que desenvoluparem i que

donarem a conèixer i que volem treballar amb els centres.

I després els centres integrats és una altra via de la formació

professional. Crec que el tema de formació dual, el tema de

millorar les relacions a nivell de pràctiques, em sembla que els

centres integrats és una de les línies potents que ha de tenir la

formació dual de cara a aquest sistema integrat que consideram

clau. Per això he dit abans que nosaltres també tenim, com a

política, el procés de colAlaborar activament amb la Conselleria

de Treball; és a dir, crec que Treball i Educació en aquests

temes concrets han d’anar de la mà, simplement perquè..., per

moltes raons, fins i tot per raons econòmiques, diria jo, que a

la Conselleria d’Educació li va molt bé, però sobretot per donar

respostes a les necessitats de qualificació de diferents, en fi, de

la població que necessita aquesta qualificació.

Per tant, dins la formació professional crec que hi ha moltes

línies de treball, és a dir, el tema de la formació dual, que hi ha

pocs centres, el tema de millorar les relacions amb les

empreses, de centres de pràctiques i millorar les pràctiques, el

tema dels centres integrats, crec que tot això és un conjunt

d’elements que ens duen cap on hem d’anar en temes de

formació professional.

I en el tema de qualitat, evidentment, no és per aquí que

anirem, això li ho puc assegurar.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Acabat el debat, volem agrair la

presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

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

les onze i vint.
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