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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la

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

substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, president, Conxa Obrador substitueix Andreu Alcover.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 5398/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de

l'IVA per a béns i activitats culturals.

Bé, els hem de comunicar que el Grup Parlamentari

Socialista, mitjançant l’escrit RGE 6052/15, solAlicita, entre

altres, que la Proposició no de llei RGE 5398, relativa a la

reducció d’IVA per a béns culturals i activitats culturals, que

s’havia inclòs a l’ordre del dia de la sessió d’avui, sigui

tramitada davant el plenari de la cambra, la qual cosa va ser

admesa per la Mesa del Parlament de dia 30 de setembre. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 5120/15, presentada

pel G rup P a r la m entar i Socia lista , re la tiva  a

desenvolupament d'un programa específic d'atenció a

l'alumnat amb necessitats educatives específiques per a les

seves altes capacitats o sobredotació.

Per tant a la sessió d’avui debatrem únicament la Proposició

no de llei RGE 5120/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desenvolupament d’un programa específic d’atenció

a l’alumnat amb necessitats educatives especials per les seves

altes capacitats o sobredotació.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Enrique

Casanova i Peiró, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

en primer lloc volia donar les gràcies i saludar la presència aquí

de representants de l’Associació balear d’altes capacitats per

venir a donar suport a aquesta proposta no de llei.

En primer lloc jo volia justificar el perquè es fa aquesta

proposta no de llei. Les altes capacitats inclouen diferents

conceptes: concepte de sobredotació, superdotació, talents

simples, talents complexos, precocitats, etc., i són un grup de

gent que dintre de la població escolar és bastant significatiu. Es

calcula, hi ha diferents apreciacions però es calcula que entre

un 7 i un 10% de la població escolar pot tenir algun tipus d’alta

capacitat, bé sobredotació, superdotació, talents, etc. Malgrat

això hi ha un grup significatiu, que és al voltant del 2,5, 3% de

la població escolar, que té sobredotació i superdotació, i això

cal diagnosticar-ho, d’acord?

Tenir una alta capacitat en principi per a tothom sembla que

és motiu d’alegria, però també hem de dir que tenir una alta

capacitat moltes vegades genera molts de problemes. Per tant

es consideren alumnes que necessiten una atenció específica

derivada de les seves condicions particulars. Tenir una alta

capacitat moltes vegades, si no és atesa correctament dintre del

àmbit escolar, pot dur a la frustració, a la frustració de

l’alumne, que comportarà un fracàs escolar a més curt o llarg

termini. Es calcula aproximadament que el 50% de l’alumnat

d’altes capacitats que no és atès correctament acaba amb un

fracàs escolar.

Però també hem de dir que de les altes capacitats hi ha

també una part important que és la feina dels pares; els pares

també moltes vegades senten certa frustració, certa impotència

de veure com els seus fills no són atesos correctament o no són

atesos adequadament per falta de mitjans, per falta de

coneixements, per falta de possibilitats, perquè moltes vegades

un dels elements importants dintre d’aquest procés

d’ensenyament d’alumnat amb altes capacitats és el professorat.

El professorat s’enfronta majoritàriament a diversitat dintre de

l’aula, normalment s’atén alumnat amb necessitats educatives

especials amb suport de professorat de pedagogia terapèutica,

etc., etc., però l’alumnat d’altes capacitats moltes vegades és

difícil contemplar-lo com a diversitat dintre de l’aula, i això

genera un cert problema. 

Però no tot és dolent, sinó que també hem de dir que

l’alumnat d’altes capacitats és la base de l’excelAlència, és a dir,

invertir en programes específics d’alumnat amb altes capacitats

és invertir en excelAlència, invertir en possibilitats, perquè

aquest alumnat pot generar un gran retorn a la societat a causa

del desenvolupament d’iniciatives i projectes que poden dur

endavant.

Aquest tipus d’alumnat està regulat..., dintre de la regulació,

perdó, dintre de la regulació general educativa al llarg del

temps s’han anat incloent referències específiques a l’alumnat

amb necessitats educatives especials, concretament a la LOE

els articles 76 i 77 ja s’hi fa referència; en la LOMCE també

s’hi fa referència, i des del Consell Europeu també s’hi fan

moltes referències. De totes és important destacar la referència

que fa la LOMCE, sobretot en la necessitat de flexibilització,

la necessitat de flexibilització d’aquest alumnat. Hi ha diferents

lleis, la comunitat autònoma té diferent normativa referida a

l’atenció a la diversitat; concretament el Decret 39 de 2011 ja

diu que s’han d’establir unes directrius d’intervenció adequades

per ampliar i enriquir els continguts i les activitats dels alumnes

amb necessitats educatives especials. 

Vista aquesta situació arribem al dia d’avui i vegem què és

el que hem fet. El que hem fet és que s’ha intentat des de

diferents bandes fer programes específics, etc., i sí que hem de

dir que el maig de l’any passat, del 2015, bé, d’enguany, perdó,

del 2015, es va signar un protocol de detecció amb la

Universitat de les Illes Balears que ha iniciat tota una feina de

protocolAlaritzar els sistemes de detecció; això facilitarà, per

suposat, que si els alumnes estan detectats serà més fàcil poder

aplicar-hi mesures. Però una vegada arribats a aquest punt

necessitam tirar endavant i donar unes passes més endavant, i

necessitam engegar tot un procés de formació de professorat

específic per atendre aquestes necessitats, i fer una actuació

conjunta, integral per a tot aquest alumnat i al llarg de la (...),

és a dir, el que necessitem és que aquest alumne sigui atès en

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505398
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les diferents etapes educatives en la mesura que li correspon,

d’acord? 

Per tant amb aquesta proposició no de llei què és el que es

pretén? El que es pretén és continuar, no quedar-nos

simplement en la detecció sinó donar una passa més endavant

i passar a l’acció, passar a l’acció a través d’iniciar accions de

caràcter formatiu per al professorat, per als centres, que puguin

atendre correctament aquest alumnat; passar a l’acció

curricular, fer les adaptacions curriculars necessàries per poder

flexibilitzar aquest alumnat; passar a l’acció de reglamentació,

moltes vegades els programes de flexibilització no es duen a

terme perquè no estan degudament regulats; i també necessitam

iniciar l’acció establint un servei específic, un servei específic

d’atenció psicopedagògica que es dediqui únicament i

exclusivament a les altes capacitats.

A partir d’aquí el que es demana és l’ampliació de recursos

en els centres que sigui necessària i, finalment, establir tot un

seguiment d’aquests alumnes al llarg de la vida educativa. En

definitiva, el que es pretén amb aquesta proposició no de llei és

aconseguir que l’alumne sigui atès correctament en la mesura

de les seves necessitats, que els professors puguin donar

resposta davant d’una demanda d’alumnes que moltes vegades

no se’ls dóna per desconeixement del professorat, per manca de

recursos, o també ajudar en certa manera les famílies perquè

puguin millorar la seva relació, perquè moltes vegades aquests

alumnes arriben a situacions de conflictivitat a causa de la

frustració aquesta que senten.

I això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò passam al torn de fixació de posicions.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Sara Ramon i Rosselló pel temps de deu minuts.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Bé, estam totalment d’acord que aquest protocol era molt

necessari. La identificació d’aquests alumnes en edat

primerenca, com prestar-los l’atenció que es mereixen, per

descomptat era molt necessari. Som l’única comunitat que no

la té, i això vol dir que estàvem perdent tant alumnes com

famílies, com tota la societat, perquè com diu són uns

potencials que s’han de desenvolupar.

De fet l’antic equip de govern ja va respondre a una

reivindicació de les famílies, i l’abril ja va anunciar que

s’iniciava un conveni amb la Universitat de les Illes Balears, on

es va començar a treballar en aquest protocol. Potser en

aqueixa redacció s’ha enyorat una mica que pareix que diu que

la Universitat de les Illes Balears feia una feina, però per

descomptat estava coordinat aquí des del govern, que era molt

sensible a aqueixa problemàtica. Es va dir que s’iniciaria en el

curs 15-16 a primària i en el 16-17 començaria ja a ESO;

llavors es va deixar també un full, una ruta, on es deia en quins

mesos s’enviaria un e-mail a les escoles: el setembre

començaria la formació, de fet aqueixa formació ha començat,

de fet sí que s’ha dit que no ha arribat adequadament aqueixa

formació però sí que ha començat. 

Per tant entenem que votarem a favor, entenem que és una

continuació d’una feina que ja s’havia començat i estam molt

contents, i, bé, simplement això, que votarem a favor. Que

s’enyora, bé, quan hi ha crítica, però també quan hi ha una bona

feina s’ha de reconèixer-ho, també. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula ara, pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, la Sra. Laura..., la diputada Hble. Sra.

Laura Camargo i Fernández. Gràcies.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Sí, en la línia del que s’ha dit, és una

proposició no de llei que recull i expressa unes necessitats

absolutament peremptòries perquè és un colAlectiu que no és

l’únic, pens, a diferència del que s’ha dit, que pugui constituir

la base de l’excelAlència, però evidentment és un dels colAlectius

als quals més atenció s’ha de prestar per tal que puguin

constituir en el futur aquesta base, i en aquests moments, amb

la legislació actual, no es pot donar dins aquest marc una

resposta adequada. Per això també votarem a favor d’aquesta

proposició no de llei, perquè pensam que va en aquesta direcció

de donar respostes a una situació que fins ara ha estat bastant

mal atesa.

També em preocupa com des de..., bé, abans d’això vull dir

que aquest protocol de detecció de la Universitat de les Illes

Balears crec que és una eina profitosa, però em preocupa com

dins aquest marc de..., bé, de la LOMCE també s’ha plantejat

que és possible desenvolupar totes aquestes mesures, però com

es pot desenvolupar la contractació de professorat específic i

l’acció conjunta per a tot l’alumnat amb la massificació que

tenim a les aules i amb aquests problemes de retallades que es

varen patir durant la darrera legislatura, com es pot donar

resposta i com es pot donar sortida de manera efectiva sense

tampoc arribar a conèixer si el pressupost per a educació tindrà

una partida específica per a aquests alumnes. Entenc que això

està previst i que, bé, és una de les preguntes que volia fer al

diputat del Partit Socialista perquè pugui respondre després.

I, bé, per la resta sí que crec que cal aprofundir molt en el

tema d’adaptacions curriculars perquè precisament el que passa

amb aquest tipus d’alumnes és que si no es fa un currículum

específic sempre queden..., bé, queden fins i tot als llindars del

fracàs escolar, són víctimes de fracàs escolar alumnes que

haurien de ser tot el contrari, impulsors d’un nou model i de,

bé, d’això, d’una excelAlència, com dèiem abans. Bé, també

dins aquest marc que deia abans l’ampliació de recursos

necessaris en els centres, el seguiment de la seva vida

educativa, tot això implica inversió, i novament aquesta

pregunta és la que recorre la meva intervenció, com es podrà

fer efectiva aquesta intervenció en un marc com l’actual.

I res més. Per tota la resta estam totalment d’acord i

votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula l’Hble. Sra. Isabel Busquets i Hidalgo. Gràcies.
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LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies. Jo faré un repàs d’una sèrie de dades que

s’han dit, però també li faré una volta més perquè pens que no

només són programes específics d’alumnes amb altes

capacitats, sinó que hem de treballar per una vertadera escola

inclusiva, i si treballam per una escola inclusiva atendrem

adequadament tots els alumnes sigui quina sigui la seva

diversitat.

Les Illes Balears fins ara érem l’única comunitat que no

havia tengut un protocol de detecció d’altes capacitats. És cert

que l’any passat ja es va firmar aquest conveni amb la

Universitat i un grup de recerca que dirigeix la doctora Rosa

Rodríguez, que és experta en la matèria i un referent, i només

a nivell estatal sinó també europeu. Aquest equip ha elaborat un

protocol d’identificació i detecció de les altes capacitats, que és

cert que és aquesta eina que ara han format ja els professors de

primer de primària per començar a detectar a primària els nins

que puguin tenir aquesta idiosincràsia. Es tracta d’una eina

objectiva i validada que es va presentar a la conselleria la

legislatura anterior, mostrant amb dades que calia prendre

consciència que hi havia molta feina a fer en aquest àmbit, així

que la conselleria va decidir tirar endavant aquest projecte de

detecció durant el curs 15-16.

Algunes dades que sembla ser que fins i tot podrien ser com

a conservadores, per una qüestió estadística, per la pura

campana de Gauss, el 7% de la població presenta altes

capacitats entre talents i superdotats, que aquests podrien

arribar a un 2%. Recollint dades del GESTIB, que és un

programa de gestió educativa, el setembre de 2014 a Mallorca

hi ha detectat només el 0,42%; per tant tenim un 6,58

d’alumnes amb altes capacitats que no estan detectats, però hi

són, dins les aules, i per tant els hem d’atendre. Per tant les

nostres aules no són inclusives en aquest aspecte, perquè ni

detecten ni atenen aquestes necessitats especials.

Recordem que l’educació inclusiva és aquella que es basa

en la diversitat. Dins les aules hi ha una gran varietat de

persones, com a la societat: tenen orígens diversos, estils

d’aprenentatge diversos, desenvolupaments maduratius

diversos, i el que fa la inclusió és adaptar el sistema perquè

totes les persones siguin ateses segons la seva diversitat i totes

puguin aprendre. Massa vegades s’ha optat perquè l’alumnat

amb altes capacitats, i en concret amb sobredotació, avanci un

curs; (...) és un nin que a primer de primària té sobredotació, el

passam a segon i ja hem arreglat el problema, perquè amb

aquesta mesura pugui seguir aprenentatges més adequats a les

seves necessitats; aquesta mesura, però, és una entre tantes que

pot funcionar en determinats moments, però també pot

presentar emperons. Quan un infant presenta altes capacitats

aquestes fan referència exclusivament a les seves capacitats

cognitives; la resta de les seves aptituds són com les de

qualsevol nin de la seva edat; per exemple, pot saber llegir i

escriure però tenir una motricitat i una grafia que no són bones,

i per tant a un curs superior es pot sentir desplaçat. També

poden presentar dessincronies importants, per exemple poden

tenir unes capacitats intelAlectuals superiors però tenen

necessitats afectives importants o inseguretats. 

Perquè són alumnes amb necessitats cal identificar-los i

atendre’ls, perquè tenen un ritme molt més ràpid que la resta de

companys, perquè tenen una capacitat memorística més gran i

perquè tenen un raonament lògic molt millor que la resta, i

aquestes capacitats són un tresor per a la nostra societat. Són

persones amb una creativitat molt desenvolupada, creativitat

entesa com a pensament divergent, expansiu, no convencional,

fluid, flexible, original, capaç de donar diverses respostes

alternatives a un mateix problema, capaç de generar

coneixement. Aquesta creativitat no és acte d’inspiració i cal

potenciar-la a les aules. 

Per tant, cal establir el protocol de detecció en edats

primerenques, parlarem en principi de precocitat perquè forma

part del procés evolutiu i no sabem si aquesta maduresa es

mantindrà, però mentre hi sigui cal conèixer-la i donar-li

resposta. Cal formació per al professorat sobre què són les altes

capacitats, com les podem detectar i com les hem d’atendre,

com hi hem de donar resposta. I això, pensam que només és

possible amb un model d’escola inclusiva amb metodologies

innovadores, com podrien ser programació multinivell,

aprenentatge per projectes, ambients d’aprenentatge, etc.

Per tot això, donarem suport a la PNL que ha presentat el

Partit Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara té la paraula, per part del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES, l’Hble. Sra. Maria Antònia

Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Estam

totalment d’acord amb el que s’ha dit aquí, però des d’El Pi

pensam que el Grup Parlamentari Socialista ens du una sèrie de

proposicions no de llei que depenen de les conselleries de les

quals vostès són responsables, per tant, pensam que s’han de

tirar endavant perquè, i no vull que em malinterpretin, pareixen

una mica iniciatives per fer-se autobombo i pensam que no

hauria de ser aquesta la idea.

És una bona iniciativa, que compartim i aplaudim, però

deixin que els faci un parell d’apreciacions, s’han plantejat

primer augmentar ràtios de professors per tal de dotar tots els

centres d’educació amb logopedes, per exemple, per tal que els

alumnes tenguin una atenció més individualitzada? Tots aquells

alumnes amb necessitats especials han d’estar atesos i se’ls ha

de dotar del personal suficient per tal de desenvolupar les seves

capacitats, ja siguin altes o baixes. Han passat cent dies i el que

volem veure és una acció política, no declaracions d’intencions.

Pel que fa directament a la iniciativa que debatem, han

estudiat quin cost tendrà la posada en marxa d’aquesta

iniciativa? Hi ha prioritats que s’han de marcar i creim que hi

ha d’haver un calendari que les marqui i es tirin endavant. 

És un moment on els centres educatius pateixen grans

mancances a tots els seus nivells, no pensam que seria més



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 5 / 1 d'octubre de 2015 85

 

adient solucionar els problemes que ja... no pensau que

s’haurien de solucionar els problemes que ja existeixen i

impulsar nous plans educatius per necessaris que siguin, que no

deim que no, per favor, que quedi clar que no, a nosaltres ens

preocupa el tema pressupostari perquè veim que es fan moltes

proposicions no de llei que suposen una gran quantitat de

doblers i veim que també s’han de tenir en compte les lleis que

ens marquen la despesa. I ens preocupa que no hi hagi un estudi

de viabilitat en totes les coses que marquin el tema

pressupostari. De totes maneres, us deim que totalment d’acord

amb la iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la

paraula l’Hble. Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, en funcions, no? Bé, des del Grup

MÉS per Menorca també donarem suport a aquesta proposició

no de llei, però bé, tal vegada en la línia del que ara deia la

portaveu d’El Pi ens preocupa un poc, diguem, que... bé,

simplement la proposició no de llei ens quedem aquí, poca cosa

feim per solucionar el problema que compartim la preocupació,

i jo, personalment, doncs, a més, hi estic molt sensibilitzat, però

clar, estam en un panorama en què hi ha hagut una reducció en

aquesta legislatura passada molt significativa del personal de

suport i aquí parlam que es crea un pla específic, parlam

d’atenció directa, concreta, específica, parlam de crear un

servei. 

Tot això està molt bé, hi estam totalment d’acord, però hem

de ser conscients que, clar, això té el problema del quan, quant,

dic “quan” i  vull dir amb “t” i sense “t”, és que això costa

molts de doblers i sabem que estam en un panorama en què

realment, nosaltres ja ho hem dit i jo li vaig dir al conseller

quan va venir aquí, que per al nostre grup l’educació és una

prioritat en aquesta comunitat autònoma i, per tant, una prioritat

vol dir que hi ha coses amb les quals creim que s’ha de gastar

més doblers i en altres menys, i en aquesta creim que s’ha de

gastar més doblers. 

Per tant, no em reca gens votar a favor d’aquesta proposició

no de llei, però sí que pens que ens hauríem de conjurar

d’alguna manera aquí quan discutim la part del pressupost que

es destina a educació, d’aquí a poques setmanes ho discutirem,

o fins i tot pensar en una fórmula flexible de treball amb els

directors generals del departament, més enllà de la rigidesa

d’aquestes compareixences, de realment poder posar damunt la

taula totes les prioritats que tenim en matèria educativa i mirar

de ponderar-les i mirar d’establir una prelació en la importància

de cadascuna d’aquestes prioritats perquè, clar, si un pla

específic consisteix al final a fer tres cursos de formació

voluntaris perquè els professors que bonament vulguin hi vagin,

bé, amb això el que feim és diversificar la despesa i no

solucionar cap problema. En canvi, quan parlam d’un pla

específic, de les característiques que diu aquesta proposició no

de llei parlam d’una cosa molt més seriosa.

I també el quan sense “t”, no? És a dir, nosaltres instam el

Govern que faci, però tampoc no li posam cap termini.

Aleshores, bé, perquè això no quedi en una cosa voluntarista jo

el que faria seria, doncs bé, convidar tots els companys dels

diversos grups d’aquesta comissió a mirar d’iniciar aquest

treball amb la conselleria per realment fer operatius tots aquests

posicionaments.

Per tant, votarem a favor, però els emplaço a continuar

parlant d’aquestes coses quan discutim el pressupost

d’Educació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Bueno, realmente los alumnos de

altas capacidades son los grandes olvidados en los

departamentos de orientación desde hace más de 25 años.

Seguramente habremos escuchado en alguna conversación la

siguiente pregunta, si ya tienen alta capacidad, ¿para qué

necesitan una atención educativa específica? Pues, tener una

capacidad no significa ser capaz. Los niños con alta capacidad

nacen con un potencial, pero es un potencial que si no se

cultiva, si no se trabaja, termina perdiéndose. Esto nos lo

comenta la página web de la asociación que ustedes han traído

en esta sesión. 

Muchos profesores nos preguntamos, ¿tiene que poseer

altas capacidades un profesor que da clases a estos alumnos?

Pues también no comentan, no, lo que necesita el alumno es un

profesor bien formado en el área correspondiente necesaria,

bien formado con la madurez necesaria que ayude y estimule al

alumno a conseguir sus metas, que lo comprenda y conozca sus

peculiaridades, eso sí, es imprescindible, cosa que considero

importantísima, que el profesor sea innovador y creativo. Los

niños con altas capacidades desean descubrir y aprender por sí

mismos, pero necesitan que se les oriente.

Yo, como profesora, en los centros tenemos una gran

diversidad en las aulas, de cultura, situación social, intereses,

capacidad intelectual, y realmente cuando damos clases muchas

veces nos preguntamos, ¿se aburren mis alumnos en clase con

el nivel que doy? Cómo se debe sentir un alumnos de altas

capacidades en una clase de nivel medio basada en la

explicación de conceptos, un mismo temario, regido por un

profesor, por mucha competencia que hagas en clase porque

repetir ejercicios idénticos a un alumno cuando ya ha entendido

el primero, ¿es eso motivador?, ¿es productivo? Realmente

esos niños es que no quieren volver a la escuela, se aburren. 

También nos debemos preguntar, ¿por qué sienten angustia

los padres?, ¿por qué han surgido todas esas asociaciones en

España para conseguir un desarrollo global de sus hijos y un

desarrollo personal? Se lo repito, 25 años donde estos niños

han sido olvidados en los departamentos de orientación. 
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Creo, como dice la asociación, que los alumnos de altas

capacidades son unas mentes maravillosas con un potencial

superior al normal y que tenemos que estimular para llevarlos

a la excelencia, no solamente académica sino también personal.

Hemos de hacer un intento de aproximar la escuela al alumno.

Creo que nosotros, como profesores, si encontramos

alumnos con estas altas capacidades realmente tendremos una

gran suerte y además hemos de poner todo nuestro empeño en

que ese alumno alcance su excelencia. Por eso, sí que vamos a

votar a favor de esta proposición no de ley. 

También me gustaría comentarle al Sr. Enric que ustedes

están gobernando ahora y que es un artículo recogido en la

LOMCE, por lo tanto, lo que sí queremos es que se lleven a

cabo las cosas que se tienen que llevar a cabo con un

presupuesto y que gobiernen hacia esto.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula per contradiccions el grup proposant,

per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. A veure, jo simplement volia fer un

parell d’apreciacions. Respecte de la precisió de la Sra. Ramon,

del Partit Popular, sí que dir-li que, bé, sí que s’han fet coses,

però també hem de reconèixer que un protocol que se signa el

21 de maig de 2015, a quatre dies de les eleccions, tampoc no

és un protocol com per dir que s’havien fet les coses tant, tant

bé, s’ha signat a quatres dies de les eleccions. Un pot entendre,

sense desviar-se massa, que té una finalitat electoralista, però

bé, de totes maneres, està fet, es du endavant i enhorabona. Per

tant, continuem i el que volem és seguir endavant.

Respecte de les altres apreciacions en relació amb el

professorat específic, crec que amb aquesta proposició no de

llei el primer que s’intenta és posar de manifest una necessitat,

posar de manifest un problema, un problema que hi és, que

necessitam atendre igual que els altres i que segons, com

discutíem l’altre dia, en funció de qui estableix les prioritats i

els problemes són prioritaris uns o altres, val? Fa un moment

s’ha parlat de les possibles prioritats que s’han de tenir, idò, jo

m’imagín que per als pares d’aquests alumnes aquesta PNL és

prioritària sobre unes altres. 

Per tant, jo en això li donaria la raó al Sr. Castells que crec

que s’ha de fer un calendari. Precisament es presenta aquesta

PNL, igual que les altres, abans del període pressupostari

perquè nosaltres el que feim és recollir la veu del carrer, veure

els problemes que hi ha, posar-los damunt la taula i instar el

Govern que posi fil a l’agulla i prengui les mesures necessàries.

El calendari i la quantificació d’aquest programa és el

Govern que els ha de fer, nosaltres posam el problema, el

Govern és el que ha de dir es farà amb aquest calendari, amb

aquest altre, amb aquests recursos o amb aquests altres en

funció de la disponibilitat pressupostària. Està clar que si

nosaltres ho instem el Govern ja té una obligació, almenys

moral, de posar-ho pressupostàriament, de dotar aquest

programa i tirar-ho endavant. 

Per tant, crec que és important. També en el tema de la

partida específica, partida específica en aquest moment, Sra.

Camargo, no n’hi ha de pressupostada perquè, primer, s’ha de

dissenyar el programa i després s’ha de fer el calendari i, com

acab de dir, al tema de pressuposts s’hi entrarà ara. Per tant,

crec que no puc parlar d’una partida específica quan no hi ha

un pressupost dissenyat.

Respecte del professorat específic, crec que el professorat

específic més que professorat específic el que necessitam és

professorat format, és a dir, no es tracta de treure l’alumne

d’altes capacitats i portar-lo que l’atengui un especialista en

altes capacitats, no, del que es tracta és que el professor que

entri a l’aula estigui format per poder donar atenció a les

diferents necessitats que hi ha, si són necessitats per alt o per

baix que pugui donar-hi resposta, que tengui les eines per poder

donar a cadascú el que necessita. 

Finalment volia dir que en el darrer punt es parla d’una

revisió de la reglamentació necessària i això està posat, més

que res, perquè en el protocol aquest, i concretament en el

Decret 32/14, de 18 de juliol, es parla que serà el conseller

d’Educació, Cultura i Universitats, mitjançant un ordre, que ha

de dictar una normativa que reguli les flexibilitzacions. Aquí no

tenim clar el tema de les flexibilitzacions i les acceleracions i,

per tant, pens que és també important, s’ha de dotar.

Per tant, atendre les altes capacitats, és un tema de sous?, sí,

és un tema on falta un equip interdisciplinari específic, tal

vegada són 4, 5, 6 persones que facin el projecte, que dissenyin

la formació, que durant un temps es dediquin a formar gent,

però més que posar professorat específic es tracta de donar les

eines, i les eines, com?, mitjançant el canvi de regulació i

mitjançant la millora de la qualificació pedagògica del

professorat per donar resposta a aquests alumnes.

En definitiva, els vull agrair que donin suport a aquesta

PNL perquè pens que realment és una despesa, sí, però a l’hora

de tenir en compte el nivell de despesa dins els pressuposts hem

de tenir en compte que aquesta despesa més que una despesa és

una inversió. Invertir en els alumnes d’altes capacitats penso

que és invertir en futur, és invertir en excelAlència i en

desenvolupament. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenem, idò, que es pot considerar

aprovada per unanimitat ja que tots els portaveus han

manifestat la seva voluntat de donar suport? Es dóna per

aprovada.

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