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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui i en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, Antoni Camps substitueix Sara Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en les preguntes

RGE núm. 5323, 5325, 5326 i 5327/15.

Assisteix el Sr. Martí March Cerdà, conseller d’Educació i

Universitat, acompanyat de la Sra. Catalina Calafat, Rosa

Campomar i Aurora Bonnin. 

No?, això és el que hi havia aquí. Ah, Sra. Capella.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, jo substituesc Bel Busquets.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, queda constància. 

Per formular la pregunta... Perdó?

(Remor de veus)

No hi ha substitució, però no ha vengut ningú de MÉS per

Menorca.

Però hem demanat si hi havia substitucions, (...)

1) Pregunta RGE núm. 5323/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari M ixt, relativa a igualtat de drets i

oportunitats de tots els alumnes de Balears per al seu

desenvolupament acadèmic.

Bé, per formular la pregunta RGE núm. 5323, relativa a

igualtat de drets i oportunitats de tots els alumnes de Balears

per al seu desenvolupament acadèmic, té la paraula la Sra. Olga

Ballester per un temps de deu minuts. Sra. Ballester...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Martí March, muchas

gracias por asistir, y me gustaría muchísimo a ver si me podía

dar respuestas concretas a lo que le pregunto. Me habrá oído

muchas veces decir que en una sociedad bilingüe la enseñanza

pública tiene que ser bilingüe, ya que todos los padres pagan

por igual y obviamente quieren lo mismo para sus hijos que

quieren los otros padres para los suyos, ¿no? Entonces (...) se

puede aplicar o bien haciendo dos líneas, como usted dijo del

País Vasco, que hay dos líneas, hay dos tipos de colegios, o

bien el modelo de mitad-mitad, mitad horaria en una lengua o

mitad horaria en otra. 

Ahora llevamos 25 años de inmersión lingüística en catalán

obligatoria, y a pesar de los muchos intentos de poder

introducir un poquito de castellano para los niños que quieran

escogerlo y, bueno, a partir de ahora ustedes dicen que van a

seguir el decreto de mínimos y la Ley de normalización

lingüística en los centros. Entonces, bueno, haciendo referencia

a esta nueva normativa, el artículo 18 de la normalización

lingüística pone que los alumnos tienen derecho a recibir la

primera enseñanza en su lengua, sea la catalana o sea la

castellana, y (...) el Govern ha de arbitrar las medidas

pertinentes para hacer efectivo este derecho. En todo caso los

padres o los tutores pueden ejercer, en nombre de sus hijos,

este derecho instando a las autoridades competentes para que

sea aplicado adecuadamente. Aunque después le haré la

pregunta que pone el papel, ya le hago una que también tiene

que ver, y es qué medidas va a implantar para que esto se

cumpla.

Después también para los centros de primaria y secundaria,

¿se va a seguir también la Ley de decreto de mínimos? Y en el

artículo 10 sobre proyecto lingüístico pone que... “separat fins

arribar a la meitat del còmput horari, el projecte lingüístic

especificarà quines àrees s’impartiran en llengua catalana i

quines àrees en llengua castellana, fins arribar a la meitat”, y

así hablan tanto de infantil, de primaria y de secundaria, donde

hasta la mitad será en una lengua. En primaria ponen que medi

estará en catalán y en secundaria naturales y sociales. Pero

fíjese que pone hasta la mitad.

Realmente cuando he leído el decreto de mínimos me he

dado cuenta..., desde hace mucho tiempo, me he dado cuenta

que cuando las personas salimos de una situación donde ha

habido un exceso -por ejemplo el año 70 todos hacían

castellano, cuando se hace esta ley fíjese que pone al menos

hasta la mitad en catalán, el resto en castellano-, como las

personas que hacen esa ley, que se han sentido discriminadas,

como para solucionar el problema lo hacen pensando en que

nadie pueda volver a sufrir esa barbaridad, y entonces se hacen

leyes con empatía. Fíjense que ahora las personas que no

pueden estudiar en castellano no piden que sea todo en

castellano, porque saben que hay dos tipos de ciudadanos,

piden que al menos la mitad sea en una lengua y la otra mitad

en la otra. Yo creo que es muy importante dar soluciones a

todos los ciudadanos y que todos se sientan reconocidos en sus

derechos, y me gusta fijarme en esos momentos donde ha

habido cambios porque esos cambios son los buenos, los

cambios donde ha habido como una discriminación las leyes

que salen se hacen con mucha empatía, o sea, para que nadie

vuelva a pasar por esto. ¿Qué ocurre?, que al final siempre

están aquellas personas más radicales que van intoxicando,

aquellas personas que les trae al pairo la verdad, o sea, los

derechos de los demás, y entonces van haciendo que los

derechos de todos se conviertan en privilegios para unos pocos,

y siempre habrá una excusa para pervertir la norma, siempre se

puede hacer demagogia.

Entonces me gustaría saber qué instrucciones ha dado a los

centros para que hasta la mitad sea en catalán y hasta la otra

mitad sea en castellano, ¿o también van a pervertir la norma?

Mi pregunta es: ¿cómo va a corregir el Sr. Martí March la

irregularidad legal del sistema educativo de Baleares, en el que

los alumnos se ven privados de sus derechos constitucionales
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a estudiar en una de las lenguas cooficiales que es el

castellano?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. March, té la resposta per deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. President, senyors i senyores diputats i diputades, Sra.

Olga Ballester, aquest debat per a mi és una espècie de déjà vu.

Jo record que a la darrera Comissió d’Educació que vàrem tenir

vostè va formular més o menys les preguntes que avui farà, no?

Es nota que no li vaig donar resposta o que vostè no va voler

acceptar les meves respostes, i per tant som aquí perquè és la

meva obligació i per tant som aquí, i seré sempre aquí sempre

que realment qualsevol diputat o diputada requereixi que la

Conselleria d’Educació i en concret aquest conseller pugui

donar resposta a les preguntes.

Miri, vostè i jo tenim un punt de partida diferent. Jo respect

absolutament tot el seu plantejament, faltaria més que no ho

fes, i comprenc perfectament les seves raons, que no

compartesc. Per tant vull dir que crec que és una societat lliure,

que realment tothom fa el plantejament que considera més

oportú, i fa interpretacions de les lleis i de les dades a la seva

manera. 

Miri, jo tenc clares un parell de qüestions, i ho vull reiterar.

Primer de tot, les llengües no són element de confrontació, o no

haurien de ser element de confrontació; les llengües són

element de comunicació, i per tant crec que això són dos punts

de partida que crec que hi podem estar d’acord, i per tant crec

que les llengües són element de comunicació i no són element

de confrontació, crec que és un punt de partida per a una

societat cohesionada en tots els aspectes, socialment i

lingüísticament. A mi les guerres de llengües o les guerres de

banderes mai no m’han agradat, ho dic sincerament, no

m’agraden ni m’han agradat mai, però sí que vull partir d’una

idea clara, jo el que vull, i això és el principi d’aquesta

conselleria d’Educació, (...) a mi el que m’interessa

fonamentalment és que els estudiants quan acaben la primària,

la secundària, el batxillerat, etc., tenguin les competències

comunicatives en català, en castellà i una tercera llengua

adequades. Aquest per a mi és el principi clau. A mi si realment

un centre educatiu resulta que..., i això intentaré després raonar

una mica més aquest plantejament de cara a la qüestió de

projecte lingüístic, no?, jo el que vull és, per una part, donar

llibertat als centres dins una norma jurídica determinada, en

aquests moments, diguem, hi ha un decret de mínims que de

qualque manera té ja una certa..., en fi, té gairebé 20 anys, no

arriba, però gairebé té 20 anys, per tant és una norma que

durant aquests anys ha tengut una vigència amb interpretacions

i amb dades diferents; per tant aquesta és la primera qüestió. 

Jo no compartesc amb vostè la idea que a les Illes Balears

hi hagi un model d’immersió lingüística generalitzat, no ho

compartesc. Jo durant temps he fet estudis..., en fi, tenc dades

concretes, i sí que és evident, i en això és evident que hi ha

centres que fan immersió lingüística, i centres que no en fan, i

això és una realitat que de qualque manera cal tenir en compte,

i per tant jo no..., a mi no em pareix malament que hi hagi

centres d’immersió lingüística, com no em pareix malament que

hi hagi centres que no en fan. Això és un tema que crec que

hem d’aclarir.

Tercera cosa: nosaltres el que volem és que cada centre,

dins aquest marc jurídic que doni llibertat, hi hagi un projecte

lingüístic que sigui avaluat, i que aquelles centres que per raons

determinades no compleixin els objectius que els estudiants

tenguin les competències comunicatives en castellà, en català

i en una tercera llengua, idò hagin de modificar el seu projecte

lingüístic. M’és igual si feim més hores de català o feim més

hores de castellà. Per a nosaltres aquest és un principi clau. Per

tant la nostra filosofia és, ho he dit moltes vegades, apoderar els

centres, donar confiança als centres, (...) la seva responsabilitat

perquè d’acord amb aquesta norma jurídica que hi ha en

aquests moments o que, en fi, que en aquests moments la

majoria de centres utilitzen, nosaltres el que intentarem és que

això es pugui complir, que les competències comunicatives es

compleixin de dalt a baix sens cap tipus de problema. Per tant

si un centre, si un estudiant no té les competències

comunicatives en castellà jo seré el primer que realment faré

que aquell centre modifiqui els seus plantejaments, però també

ho faré si no tenen els coneixements en català, i per a mi és un

plantejament clau en aquest aspecte.

Nosaltres som partidaris, i evidentment estam en un

paradigma plurilingüe, i jo crec que això ho hem de reconèixer,

però també tenc clar com a conseller d’Educació, etc., que per

nosaltres la llengua vehicular bàsica és el català, i que el

castellà per a mi evidentment no és una llengua enemiga ni

adversària ni de cap tipus, és a dir, jo vull que els nostres

estudiants coneguin perfectament el castellà i el català, ho vull

perfectament, seria un error i per a mi un fracàs que els

estudiants no sabessin les dues llengües i que no tenguin

coneixements d’una tercera o d’una quarta llengua, i això és pel

que lluitaré jo, i per tant aquesta és una reflexió que vull que

quedi clara com a Conselleria d’Educació i Universitat.

Després una altra reflexió. Miri, quan en el cas..., jo duc

tres mesos, més o manco, a la Conselleria d’Educació, per

tant..., i nosaltres tenim algun cas, algun cas, d’uns pares que

han demanat un centre més adequat en funció que fessin més

classes de castellà, tenim crec que dos casos. Què hem fet

nosaltres?, idò el que estam fent nosaltres és intentar trobar un

centre que millor s’adeqüi a les característiques, decisions

d’aquests pares, que jo respect absolutament, i faré el possible

i l’impossible perquè això sigui així. Si un pare no se sent

realment que el centre que li ha tocat..., en fi, en el moment

d’escolarització, no se sent que dóna resposta als seus

plantejaments educatius nosaltres com a Conselleria

d’Educació li puc assegurar que farem tot i més perquè

realment aquests pares puguin tenir el centre adequat a les

seves necessitats, les seves demandes, etc., però no hi ha cap

pare ni cap mare que no siguin atesos en aquest aspecte.

Jo no vull parlar de temes històrics. Vostè a vegades en

algunes intervencions seves tant en el Parlament, en plenari,

com a nivell de comissió, ha fet referència a qüestions

històriques, a qüestions que han passat fa anys. Jo fa anys era
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un simple professor d’universitat, era un observador de la

realitat i per tant no assumiré res que realment hagi estat

objecte en el passat, el que jo assumiré és que si hi ha famílies

que realment no se senten a gust amb el tipus d’escolarització

que se’ls ha donat la Conselleria d’Educació, d’acord amb la

legalitat, els donarà la resposta necessària en aquest aspecte,

això li ho puc assegurar.

I sobre els temes legals, miri, hi ha moltes sentències. Jo no

som jurista ni ho vull ser, evidentment, però aquí hi ha

sentència d’octubre de 2015, d’un tribunal que fa referència a

uns pares catalans que demanaven un tipus d’ensenyament,

diguem, 50 i 50%; el tribunal va dir efectivament que, atès que

la situació del català està en situació d’inferioritat considerava

que un 25% era més que adequat en castellà perquè aquest nin

fos escolaritzat. Vull dir que el tema de la legalitat el podem

interpretar de moltes maneres, i per tant crec que a vegades una

norma s’ha d’actualitzar, perquè el decret de mínims és una

norma de l’any 1997, 97 o 98, no ho record exactament, i per

tant han passat bastants d’anys. Per tant crec que la realitat és

canviable, la realitat, les lleis són interpretables en alguns

aspectes, i sobretot com a Conselleria d’Educació el que

nosaltres farem és intentar comprovar clarament que els

estudiants sàpiguen clarament les dues llengües oficials quan

surten del sistema educatiu obligatori o batxillerat, etc. Si no ho

saben, si no tenen les competències comunicatives, idò

nosaltres instarem els centres a canviar el seu projecte lingüístic

a fi i efecte que doni resposta a aquestes necessitats.

Per a mi això és el que nosaltres..., per això torn repetir,

nosaltres el que volem és donar llibertat als centres, apoderar

els centres, donar autonomia als centres perquè facin el seu

projecte lingüístic dins aquesta normativa concreta, i que el

resultat vagi en aquesta direcció. Nosaltres en aquest aspecte,

i perdonin alguns, ens consideram uns liberals pedagògics, és

a dir, de qualque manera donar autonomia als centres perquè

d’acord amb la normativa siguin capaços d’assolir aquests

objectius.

Nosaltres no serem un govern que faci, diguem, que obligui

a fer un model lingüístic determinat, no, no ho farem, jo li ho

puc assegurar.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, Sra. Ballester, cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, bueno, claro, cuando le escucho..., claro, yo creo que

tenemos lenguajes diferentes. Yo le estoy hablando de un

problema de falta de derechos, nunca estoy hablando de

confrontación de lenguas, y usted siempre me está hablando de

que esto no es un problema de lenguas, esto no... Entonces yo

creo que tenemos un lenguaje tan distinto que yo le escucho

pero, claro, no le llego a comprender porque yo no estoy

hablando de lenguas sino de derechos.

Entonces usted dice que al final la finalidad en la

educación, y lo que importa, es que los alumnos tengan las

competencias en castellano y en catalán. Pues yo le digo a usted

que yo doy biología, y la finalidad de mis alumnos no es que

adquieran un lenguaje exquisito en catalán o en castellano,

porque cada alumno tiene sus dificultades a medida que va

aprendiendo; para mí es que sepan biología de una manera

excelente para llegar a una carrera de ciencias de una manera

excelente. Obviamente si saben muy bien la lengua en la que se

expresan, vamos, perfecto, pero para eso también tengo la

ayuda de los demás, pero mi finalidad es que aprendan biología

muy bien. Quiero decir con esto que para el alumno, cuando

entra en clase y va al colegio, su finalidad tampoco es aprender

muy bien todas las lenguas, esa es una finalidad, pero todas las

asignaturas son muy importantes. Entonces cuando hablemos

de educación no digamos siempre la misma coletilla, “es que

queremos que aprendan catalán y castellano en todas las

competencias”; bueno, cada niño las irá adquiriendo en la

manera que tenga más aptitud, menos aptitud, el profesorado y

tal. El niño lo que quieren los padres es que su hijo, y el chico

también lo que quiere hacer es poder estudiar de la manera, con

la lengua que le sea más fácil, con la que le sea mejor; ¿y por

qué quiere eso?, pues porque es su derecho. Es que no hay más.

Entonces lo que tiene que hacer un gobierno es que todos

los niños, ciudadanos de Baleares, tengan los mismos derechos,

y no hablo de lenguas. Para mí lo correcto sería que se hiciera

una distribución horaria, porque es la generosidad de vivir en

la diversidad, en una sociedad con dos lenguas, y esto es

sencillo hacerlo, no cuesta dinero, es cambiar la lengua cuando

entra el profesor, ya está.

No tengo nada más que decir. (...), pero me gustaría mucho

que cuando los padres le están pidiendo que quieren una

enseñanza también en castellano para sus hijos no es un

problema de lenguas, por favor, no están diciendo “es que no

queremos el catalán”, es que todo eso no tiene nada que ver. Es

un problema de derechos, de igualdad de derechos, y ya está,

y el gobierno, un gobierno tiene que asumir que los ciudadanos

han de tener igualdad de derechos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, es nota que vostè i jo parlam dos llenguatges molt

diferents i que tenim una concepció molt distinta de les coses.

Jo també parl de drets, jo també parl de drets, evidentment, i a

més em crida l’atenció que vostè digui que (...) temes

d’educació a temes de llengua, quan totes les preguntes que

vostè em fa fan referència al tema de llengües. És evident que

jo vull que els estudiants quan surtin...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdoni, perquè són..., els drets que no s’estan complint són

els drets lingüístics.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, no és un debat això, eh? Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

És igual, a mi m’agraden els debats, però bé...

EL SR. PRESIDENT:

No ve d’aquí, però...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

 No, el que li vull dir és que em neg i m’he negat sempre a

reduir l’educació als temes de llengua, és que això és un debat

que m’esgota, m’esgota professionalment, pedagògicament i

políticament i com a ciutadà, m’esgota, perquè crec que el

debat de l’educació a les Illes Balears va molt més enllà del

tema de llengües. Per tant jo el que vull que els estudiants no

només sàpiguen català, castellà i tal, faltaria més, jo no ho he

dit; el que passa és que li estic responent les seves propostes,

les seves reflexions. Jo vull que els estudiants d’aquí tenguin un

nivell, unes competències en tots els nivells, faltaria més. És a

dir, si només saben llengües estam errant el tir de totes

maneres. Per tant, torn repetir, tenc la sensació que és vostè i

Ciutadans que a vegades redueixen els temes d’educació als

temes de llengua, això..., tenc aquesta percepció, potser

equivocada, però tenc aquesta percepció. 

En segon lloc, jo parl de drets, també, li ho he dit clarament.

Primer el dret és el dret a l’educació, això és un dret universal,

el dret a l’educació, jo treballaré perquè el dret a l’educació de

les Illes Balears sigui un dret que arribi a tothom, per tant,

treballarem aquest aspecte.

El que també he dit moltes vegades és que per a mi els drets

dels pares a elegir l’educació que volen i la llengua que volen

passa per elegir els centres que millor s’adaptin als seus

desitjos i projectes. No farem, és a dir... he dit moltes vegades,

jo estic en contra pedagògicament, psicològicament,

socialment, en tots els aspectes que dins una aula hi hagi una

línia en català i una línia en castellà, em neg. Això no ho farem,

nosaltres farem una mica un plantejament no a la carta dels

pares sinó en funció que els pares puguin elegir aquells centres

no només que estiguin d’acord amb el seu projecte educatiu,

sinó amb el seu projecte lingüístic. Crec que a les Illes Balears

entre l’escola pública i l’escola concertada hi ha diversitats de

projectes educatius i projectes lingüístics que es poden adaptar

perfectament a les demandes dels pares. 

Per tant, jo he dit abans, li he dit, que si hi ha pares, estic

parlant de drets, que no estan d’acord amb l’assignació del

centre que li han donat, des de la Conselleria d’Educació farem

tot el que ens pertoca legalment perquè els pares puguin tenir

un tipus d’educació i un tipus de llengua, aquest projectes

lingüístic, que millor vulguin per als seus fills. Això ho farem,

els diré, ho estam fent ja, parl de dos casos, no molts de casos,

dos casos. I la Conselleria d’Educació, sempre que hi hagi uns

pares que realment no estan satisfets del seu centre en qüestió

lingüística o d’altre tipus, la Conselleria d’Educació li donarà

una resposta, d’acord amb la legalitat, d’acord, fins i tot, amb

la LOMCE, que la LOMCE diu el que diu, ja sap quina és la

meva opinió sobre la LOMCE, però ho farem, evidentment,

com que som a un estat de dret i l’aplicarem.

Per tant, torn a repetir, jo parl de drets, el dret a l’educació

per a mi és un dret, és a dir, que no és discutible en cap aspecte.

El tema de llengua, jo crec que la llengua és un instrument per

ensenyar, un instrument de comunicació. Jo el que vull és que

els nostres estudiants estiguin preparats en tots els aspectes i jo

el que vull és fer debats sobre fracàs escolar, sobre

abandonament, com incrementar el nivell educatiu dels

estudiants, com incrementar les competències en tots els

aspectes, això és el debat que nosaltres volem. Fer una espècie

de debat circular sobre el tema de llengua consider que no ens

du a res, és a dir, jo tenc la sensació que amb aquest debat no

avançam. I jo el que vull són casos concrets en què els pares

realment no sentin que els seus drets estan perfectament dotats

per part de la conselleria. Si hi ha pares, famílies que no estan

això... que venguin a la conselleria i la conselleria treballarà

perquè això sigui així. Això és l’únic que li vull dir.

Per tant, segurament parlam llenguatges diferents, tenim

interpretacions distintes, però, en definitiva, per a mi

l’important és el dret a l’educació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Bé, hem acabat aquesta pregunta, passam a la

següent...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Ah! D’acord, no tenc... Només hi ha un minut de l’altra?

EL SR. PRESIDENT:

No, sí, sí, tendrà deu minuts... en fi.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Ah! Bé, d’acord. Sí.

2) Pregunta RGE núm. 5325/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari M ixt, relativa a necessària despolitització de

l’educació a Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la RGE núm. 5325, relativa a necessària

despolitització de l’educació a Balears. Sra. Ballester, té deu

minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Vale. Otro problema muy importante, no solamente la falta

de derechos en los colegios para los alumnos, que la falta de

derechos va a ser un tema que siempre esté hasta que no esté la

igualdad de derechos, obviamente la gente que no goza de

derechos jamás se callará. 

Bueno, yo creo que en cuanto a lo de la Ley de símbolos

que hicimos el otro día, la derogamos, ex ley de símbolos, muy
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bien, esta pregunta va acerca de la politización de las aulas. Yo

ayer hice una intervención para todos aquellos diputados que

han estudiado en colegios concertados o privados y que no han

vivido por dentro un colegio público, la verdad es que lo que

se ha llegado hoy en día a colgar en los centros públicos es una

barbaridad. 

Ciudadanos apuesta por una educación pública para todos,

sin discriminación de ningún tipo, entre ella las lingüísticas, tan

importante para el niño en su desarrollo oral, verbal, de

expresión. Una educación que no esté basada en privilegios

sino en igualdad de derechos y oportunidades donde la escuela

sea un espació tranquilo, donde a través de la enseñanza y

gracias a profesores bien formados, creativos, innovadores, el

alumno tenga valores tan importantes como el respecto, la

ilusión, la superación, la sinceridad, garantía para hacer las

cosas bien, la curiosidad, la creatividad, el esfuerzo, el saber

valorar al compañero, la generosidad, la amabilidad y tantas y

tantas y tantas cosas que no tienen nada que ver ni con naciones

ni con lenguas ni con banderas ni con territorios ni con

identidad. Cada niño elegirá la identidad que le dé la gana. 

Por eso, y por segunda vez en el Parlament, Ciudadanos, y

las veces que haga falta, dio el apoyo y la enhorabuena a todos

aquellos profesores que, independientemente de la ideología

política que tengan, cuando cruzan las puertas de un centro

trabajan juntos con el único objetivo que es el alumno, su

excelencia en valores y académica. 

En las diversas intervenciones del martes, en cuanto a la

derogación de la Ley de símbolos, es curioso como todos los

partidos hablaron de lo mismo, de los adultos, del profesor, de

su necesidad de que se le reconozca su derecho constitucional

al pluralismo político, a las libertades ideológicas y de

expresión, pero absolutamente nadie habló de los niños, de los

alumnos, bueno Ciudadanos. 

El pluralismo político y las libertades ideológicas y de

expresión es un derecho que gozamos todas las personas en un

estado democrático y constitucional, como es España, y nada

tiene que ver y en nada afecta, en nada afecta ese derecho si

una persona es profesor y en sus horas de trabajo con los niños

se le dice que no puede usar en el centro ni el centro ni a los

niños para hacer proclamas o adoctrinamiento en la ideología

política que él profesa, es de sentido común. 

¿Cómo puede un profesor o un maestro querer pervertir de

esta manera la manera de entender los derechos liberadamente

y mezclar demagógicamente su derecho de expresión política

con el derecho a la protección del interés superior del niño y

del libre desarrollo de su personalidad?

Conseller de Educación, Martí March, usted reconocía en

la prensa que no le molestaba una fachada de un centro escolar

que se lucieran banderas u otros símbolos, lo reconocía en la

prensa, pues bien, a los ciudadanos, que sostienen la enseñanza

pública con sus impuestos y que tienen distintas sensibilidades

políticas, sí les importa, y mucho que se utilicen los centros

públicos para sostener la ideología de unos pocos, y, ¿sabe por

qué? Porque dentro están sus hijos.

Mire, las leyes obligan a la administración a la neutralidad

política e ideológica ,y ahí está mi pregunta, tras las numerosas

denuncias acaecidas en estos últimos años interpuestas por

familias, profesores, asociaciones de padres y estudiantes sobre

la politización de las aulas por la ideología nacionalista

catalanista, ¿nos podría explicar, Sr. Conseller, cómo va a

evitar dicha polítización? En caso de ocurrir, ¿qué tipos de

sanciones va a aplicar?

EL SR. PRESIDENT:

Ja ha acabat? Sr. Conseller, deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, uf!, jo no sé per on he de començar, no sé si he de dir

una mica... ser molt breu perquè... miri, jo crec en l’educació en

valors, crec en l’educació en valors, no puc creure altra cosa

que en una educació en valors, vull dir, em resulta impossible

no fer-ho. Per tant, vostè ha dit una sèrie de coses que li

agradaria que... la generositat, l’esforç, la sinceritat... idò, jo

són valors que compartesc, són valors que compartesc. Som fill

d’una educació determinada on l’esforç, el treball ha estat un

element clau; som una persona solidària, m’han educat en la

solidaritat, etcètera, i això són valors que sempre defensaré.

Això què és neutralitat o no neutralitat? Jo no ho sé, és a dir,

crec que l’educació en valors és l’educació necessària del segle

XXI i del segle XX. I jo, evidentment, si realment he d’optar

per aquest model jo optaré per aquest model d’educació en

valors.

Jo evidentment no estic d’acord amb l’adoctrinament

polític, evidentment que no hi estic d’acord amb

l’adoctrinament polític, i li diré un parell de coses més: d’ençà

que som a la conselleria no he tengut cap denúncia, cap. Si

realment a l’etapa anterior hi va haver situacions d’aquests

tipus, això va ser l’anterior conselleria que havia de resoldre

aquesta qüestió. Per tant, la responsabilitat, a qui pertany, a mi

no em pertany. Si jo tenc en aquests moments una denúncia, el

primer que s’ha de fer quan hi ha una denúncia és comprovar

si la denúncia és certa, evidentment, si hi ha un pare o una

mare, etcètera, que realment fa una denúncia sobre politització,

bé, o el que sigui, el terme de politització ho podríem discutir,

vol dir, perquè el tema d’educació en valors és un tema

complex, depèn de com es faci, no? Però ho torn a repetir, si a

la Conselleria d’Educació ve una denúncia d’adoctrinament o

del que sigui el que farà la conselleria és obrir una investigació

respecte d’això. Això li puc assegurar, i actuarà en

conseqüència en funció del resultat d’aquesta investigació. 

En aquest moment el que li vull dir de forma clara és que a

la Conselleria d’Educació des que nosaltres som a la conselleria

no hi ha hagut cap denúncia en aquest aspecte, ni a la Inspecció

ni a la conselleria ni a cap director general. Com a mínim que

jo sàpiga. Normalment, més o manco, m’assabent de tot el que

passa a la conselleria, bé, de tot no, evidentment, però moltes

coses que passen a la conselleria. 

Per tant, si hi ha una denúncia per part de pares que se

senten atacats l’únic que farà la conselleria serà fer una

investigació i en funció d’aquesta investigació prendrà les
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conseqüències. Si aquest pare vol anar al jutjat, idò,

evidentment, la Conselleria d’Educació el que farà és donar

suport al jutjat, a la justícia, de cara a esbrinar els fets, però

torn a repetir, en aquests moments nosaltres no hem tengut cap

tipus de denuncia i, per tant, el que hagi pogut succeir en el

passat d’això jo no em responsabilitz. Si vostè creia que hi ha

hagut coses que es podien denunciar el que hauria d’haver fet

és denunciar-ho, perquè a vegades vostè fa... no ho sé... no sé

si va ser en aquesta compareixença, va començar a llegir coses

de periòdics, de periòdics però que havien passat fa un parell

d’anys, per tant, jo de les coses que fa un parell d’anys no és

que no em responsabilitz, primer de tot, no tot el que surt als

diaris és veritat, i vostè ho sap, no tot el que surt és veritat. No

totes les denúncies d’una part són reals, és a dir, s’ha de

comprovar si allò realment és veritat.

Però ho torn a repetir, jo som partidari d’una educació en

valors, perquè no puc concebre mai una educació sense valors.

L’educació no pot ser neutra, què ha de ser partidista? Sí, però

no pot ser neutra una educació, si jo educ en valors, els valors

poden ser moltes interpretacions i els valors vénen des de la

família i vénen dins l’escola, evidentment, i cada professor és

fill de son pare i sa mare i té la seva ideologia i la seva

concepció educativa. La concessió de l’educació implica una

concepció de la persona i una concepció de la societat i com fer

compatible aquests dos... el concepte d’home o el concepte de

persona i el concepte de societat. Per tant, hi ha valors, uns

valors de generositat o uns valors altruistes són diferents que

uns valors que aposten per l’individualisme. 

Per tant, vull dir que la neutralitat... jo vull una escola

neutral políticament, però no vull una educació sense valors, és

que no puc entendre una educació que no sigui en valors. Això

li puc assegurar que jo perfectament..., per això nosaltres a un

moment determinat que hi hagi una assignatura, que era

Educació per a la Ciutadania o educació en valors, jo apost per

ella, ara, també estic convençut que l’educació en valors no és

una cosa només d’una assignatura, fa referència a una conducta,

a una actitud, a uns comportaments, a una filosofia d’actuació

d’un centre. Nosaltres volem centres que realment siguin

centres integrats en la comunitat, centres vius, centres dinàmics,

centres compromesos, això és el nostre plantejament,

compromesos amb la realitat, és a dir, sense necessitat de

plantejar temes ni polítics concrets ni religiosos ni de cap tipus.

Ho torn a repetir, jo estic a favor d’una educació en valors

i aquesta és una defensa que jo faré sempre. Per tant, si hi ha

denúncies per part de qualsevol pare o mare o ciutadà sobre

aquesta qüestió o que vagin al jutjat o que vagin a la conselleria

i nosaltres donarem una resposta a aquesta qüestió. El que hagi

passat en el passat és una cosa de la qual jo no em puc

responsabilitzar, com es pot suposar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Ballester, cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias. Sr. Martí March, bueno, una de las denuncias que

leí el otro día es de la Sra. Sonia Palma Jiménez, me alegro que

usted comente que cualquier persona que tenga problemas le

buscará un centro acorde a lo que está pidiendo. Si quiere,

cuando acabe esta sesión ya le daré lo que... muy bien; me

gustaría que la atendiera personalmente y le solucionara el

problema porque usted lo acaba de decir, que venga cualquiera

que le solucionarán el problema. ¿Sabe qué es lo triste? Que yo

a todas esas personas que ahora están pululando por la

conselleria las conozco y lo que es muy triste es que los únicos

colegios que podrían cumplir con los derechos de sus hijos son

concertados o privados. Me parece muy triste.

Luego, usted ha comentado que a usted tampoco no le gusta

una politización en las aulas, menos mal, y que si hay padres

que se quejan, pues, mirarán las denuncias. Yo creo que le van

a llegar algunas ahora. Mire usted... mire usted, cuando una

persona goza de todos sus derechos hay muchas cosas que se le

escapan, muchas, el lazo catalán es un símbolo nacionalista de

la inmersión lingüística en catalán en la enseñanza, eso no se

puede negar, entonces, ese lazo catalán no gusta a las familias

que les gustaría tener algunas asignaturas en castellano.

En el Instituto de Marratxí, y ha salido por la prensa, se

acaba de colgar un lazó catalán que molesta y atenta, porque

hay personas que no están disfrutando de su derecho.

Seguramente le llegará alguna denuncia. Me gustaría saber si

usted, ese lazo catalán, que es un símbolo nacionalista, que

aboga por la inmersión lingüística en catalán, no, no porque se

conozca el catalán, no, aboga por la inmersión lingüística en

catalán en la enseñanza, a mí me gusta decir las cosas claras, no

me da miedo, ese lazo, ¿usted lo va a hacer quitar del centro?

Porque a los padres les está haciendo daño y a los niños

también, a los niños..., claro, los que no tienen su derecho, está

claro que los que gozan con su derecho no se enteran, no les

molesta, ni les... nada, porque el que goza de todos los

derechos la empatía a veces es muy difícil en las personas. ¿Va

usted... considera que es un símbolo político nacionalista que

profesa la inmersión lingüística que es ilegal lo quitará? ¿va a

llamar al centro para que lo quite? Es el conseller de Educación

y ha de gobernar para todos. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, jo, en primer lloc, li vull que no parli en nom de totes

les famílies ni en nom de tots els ciutadans, pot parlar en nom

de Ciutadans com a partit, però no de tots els ciutadans ni totes

les famílies, i crec que hauria ser una mica més prudent quan

parla de les famílies i els molesta, no, pot molestar

determinades famílies, determinats ciutadans, però no parli en

nom de tothom perquè jo crec que això...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)
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Bé... he dit simplement que parlar en nom de totes les

famílies i ciutadans no és el que jo consider que vostè pugui, ni

jo ni ningú, vull dir, cadascú representa el que representa. 

Jo li dic, jo, evidentment, no faré llevar aquest símbol, això

li puc assegurar. És a dir, crec que els problemes que té

l’educació són tan greus, són tan importants que per a mi això

no és un problema, tant de bo l’únic problema fos el tema dels

símbols, tant de bo!, aquest símbol que vostè diu. 

Per tant, jo el que vull no és això, li puc assegurar que som

allà on vull ser, som a la conselleria perquè vull ser-hi, ningú

no m’ha obligat. Jo li puc assegurar que de les tones de

problemes que hi ha aquest és el que manco em preocupa, li dic

sincerament, a mi altres coses em preocupen, em preocupen les

ràtios, em preocupa la falta de pressupost, em preocupa l’estat

de les infraestructures dels centres, em preocupa el fracàs

escolar, l’abandonament. Això em preocupa realment, però que

hi hagi un símbol, que vostè diu símbol catalanista de la

immersió. Miri, hi ha gent que fa immersió i que jo crec que no

tenen cap signe, sinó simplement un signe, una proposta

educativa determinada. 

Ho torn a repetir, jo evidentment no he rebut cap, cap

protesta, no he rebut cap protesta a la Conselleria d’Educació

i no tenc cap intenció de llevar aquest signe. Això li ho puc

assegurar. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

3) Pregunta RGE núm. 5326/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a millora necessària per part

de la UIB en la selecció i formació de l’alumnat de

magisteri.

Passam a formular la pregunta RGE núm. 5326, relativa a

la millora necessària per part de la UIB en la selecció i

formació de l’alumnat de magisteri. Sra. Ballester, deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

El Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la

Educación de la UIB, que encabeza el catedrático Jaume

Sureda Negre, publicó un estudio que demuestra que los

criterios de selección del alumnado de magisterio y de su

profesorado no dan lugar a la excelencia en la formación de los

futuros maestros.

Sinceramente, el mejor activo que tiene nuestra educación

es el profesor, un profesor bien formado en su área, creativo,

innovador, casi me atrevería a decir que está muy por encima

del tipo de ley educativa que podamos tener. Seguro que un

buen profesor saca alumnos excelentes. 

Creo que treinta años de fracaso escolar son muchos, creo

que algo tendremos que ver los profesores. Me gustaría que no

hiciera demagogia sobre este tema, le estoy exponiendo una

autocrítica, yo soy profesora, pero no me estoy tirando piedras

sobre mi propio tejado, únicamente es que creo que todos

debemos ser autocríticos y pensar que si algo no funciona

hemos de cambiar. 

Entonces, me gustaría preguntarle si usted ha tenido en

cuenta este informe y..., bueno también le voy a comentar una

cosa que..., para que tengamos en cuenta que seguramente

mucha gente habrá escuchado en su entorno y es que cuando un

niño no sabe qué estudiar, que no es muy buen estudiante, pues

le dicen: “bueno, pues estudia magisterio, que al menos haga

algo”, eso de verdad, cada vez que lo escucho me revuelve las

tripas porque los maestros tienen que ser, vamos, los mejores,

los mejores a Magisterio.

Creo que Magisterio tiene unas aulas muy masificadas, creo

que se debería reducir el número, creo que debería haber una

selección del alumnado y entonces, me gustaría preguntarle si

a raíz de ese informe han previsto actuaciones para atajar este

problema que hay en Magisterio.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Miri, Sra. Ballester, aquests debats m’interessen més,

francament, m’interessen molt més que els altres que vostè ha

plantejat perquè són debats que (...) du problema, però també

li vull dir un parell de qüestions.

Vostè diu: “trenta anys de fracàs”; jo li diria “trenta anys en

què el dret a l’educació s’ha fet possible”. Jo vaig estudiar

durant l’època del franquisme, per tant, la meva realitat és la

que és, vaig tenir mals professors, en vaig tenir algun de bo,

també li ho diré, i sempre he plantejat que des que els anys...,

fins i tot diré més, de la Llei general d’educació de Villar

Palasí, que és una llei franquista, però és una llei que va

començar a modernitzar el sistema escolar d’Espanya i de les

Illes Balears. És una llei que té els seus defectes, no li diré tots

els defectes que té, però jo que ho he pogut analitzar i estudiar

i concretar li puc assegurar que és una llei que va començar a

modernitzar el sistema escolar i va començar a modernitzar el

que era fins i tot la formació del professorat, tot i que per a mi

el millor pla de formació dels mestres és el de la República,

també li ho vull dir. 

Crec que durant el franquisme la formació del professorat

va ser nefasta en molts de sentits i la democràcia l’ha anada

millorant. Que jo n’estic satisfet? Jo estic satisfet amb el fet que

el dret a l’educació sigui un dret que s’ha estès a tota Espanya,

des dels anys 70 i sobretot a partit dels 80 amb la democràcia

l’escolarització ha estat un dret que ha arribat a tota la població

que estava en aquesta situació. Per tant, crec que..., és a dir, la

democràcia, per a mi, són anys d’èxit a favor de l’educació.

I a més, li diré més, estic convençut que també hi ha hagut

a través de l’educació un increment de la igualtat

d’oportunitats, que hi hagi a Espanya més, gairebé, en aquests
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moments, 1.400.000 estudiants universitaris és un èxit. És un

èxit. 

Per tant, crec que a vegades les lectures negatives que es fan

de fracàs escolar, que jo sé que hi ha fracàs escolar, faltaria més

que no ho sapigués, però crec que... sembla que sempre posam

l’èmfasi en allò que no funciona i això és un defecte de tots els

partits polítics, que no són capaços de posar en valor tot allò

que funciona i el sistema escolar espanyol, malgrat els defectes,

cal dir que tenim aquesta situació moltes vegades perquè hem

tengut uns quaranta anys -i no m’agrada referir al tema del

franquisme- en què l’educació no existia. Sap quants d’instituts

es varen fer del 40 al 70 a les Illes Balears? Zero, zero instituts.

Per tant, a partir dels 70 hi ha un pla de construccions

escolars, un pla d’escolarització important que ha fet que

realment el sistema escolar de les Illes Balears, malauradament

encara està en creixent d’una forma, diria que inestabilitza el

sistema escolar perquè jo vaig dir ahir en una roda informativa

que durant aquest mes de setembre a les Illes Balears s’han

matriculat 369 nous estudiants, 369. Per tant, encara s’han

d’escolaritzar.

Per tant, trenta anys de fracàs, no. Que hi ha fracàs escolar?,

sí. Que hi ha abandonament educatiu? Sí, però no a tota

Espanya és igual i a les Illes Balears i a la zona mediterrània es

tenen unes característiques molt concretes que no només està

en funció del professorat, hi ha altres factors..., és a dir, el

fracàs escolar -i vostè ho sap- la literatura sobre el fracàs

escolar ens dóna que hi ha variables molt distintes.

I d’un mode concret, vostè parlava del tema del professorat,

sí, el tema del professorat és clau, un bon professorat és clau,

però no és l’única condició, és clau un bon professorat, (...) el

tema de les ràtios, en relació amb el tema projecte educatiu de

centre, etc., és a dir, com es gestiona la diversitat, és a dir, tota

una sèrie d’elements que fan possible que hi hagi èxit o no hi

hagi èxit educatiu.

Per tant, dins aquest plantejament sí que som partidari de

fer una reforma i millora de la formació del professorat,

evidentment que en som partidari. I conec aquest estudi, que

diu vostè del doctor Sureda, però en conec d’altres també, i sé

perfectament quines són les línies en les quals crec que hem

d’entrar per millorar la formació del professorat tant a nivell de

Primària com a nivell de Secundària. A nivell de Primària és

veritat que ens podem plantejar quins han de ser els criteris per

seleccionar els estudiants, però això no és fàcil, no és fàcil, és

a dir, els criteris d’actitud o d’aptitud són difícils d’avaluar, no

és fàcil fer aquestes qüestions i per tant, ho hem de reflexionar.

Que som partidari de plantejar temes com un MIR

educatiu? Sí, com un MIR educatiu com a forma de millorar la

pràctica d’aquests docents. Que és important tenir una carrera

docent des que entres fins que surts? També. És a dir, crec que,

evidentment, hi hem d’entrar, i nosaltres amb les xerrades, amb

les converses i amb les reunions que hem tengut amb el

Rectorat de la Universitat ja hem plantejat clarament que volem

una comissió sobre la formació del professorat, formació inicial

del professorat, evidentment, nosaltres no únicament com a

conselleria duim a terme tot el tema de formació permanent,

però el tema de formació inicial del professorat a dos nivells:

u, a nivell de mestres de Primària i Infantil, i dos, a nivell de

mestres de Secundària.

El que volem és..., la Conselleria d’Educació sap

perfectament quin és el model de mestre i professor que volem,

un model pedagògic, de professor que nosaltres volem, i volem

tenir unes reunions amb la Universitat per, entre les dues

institucions encarregades de la formació i de l’educació a les

Illes Balears, arribar a un model de formació del professorat

que també..., no oblidi que també necessitam un marc estatal.

Vull dir que nosaltres podem fer algunes reformes, però també

a nivell estatal es necessiten una sèrie d’elements, de reformes

perquè si no aquí nosaltres tenim el marge de maniobra que

tenim. 

Per tant, aquest és un tema sobre el qual ja hem dit que

treballarem, no hem fet la comissió, però tenim una comissió en

què distints membres de les distintes direccions generals de la

conselleria treballaran juntament amb les persones que també

designi la Universitat de les Illes Balears, tant a nivell de

Primària com a nivell de Secundària. Perquè a nivell de

Secundària és evident que és allà on tenim a vegades problemes

més pedagògics, és a dir, el professors estan ben preparats des

del punt de vista de continguts, evidentment, però tal vegada els

falta la dimensió psicopedagògica que és necessària per abordar

l’educació amb adolescents, amb alAlots de 12, 14 anys, en fi,

una problemàtica que vostè coneix perfectament.

Per tant, sí que estam en aquesta línia, esper que durant

aquest curs, esper no, segur que farem aquesta comissió de

reforma, també necessitam a nivell estatal elements perquè

també ens ajudin a reformar millor, però torn repetir: el

professorat que surt de les aules de la Universitat de les Illes

Balears, com tot és millorable, però són bons professors. Què

hi ha de tot? Evidentment que hi ha de tot, però crec que hem

d’anar molt alerta a plantejar-ho com si tot el professorat que

ha sortit de les aules de la Universitat de les Illes Balears o de

qualsevol universitat espanyola sigui mal professor, jo per aquí

tampoc no hi passaré. 

El que em plantejo és com millorar les competències dels

estudiants que van a Magisteri, ens podem plantejar -com vostè

diu- quins han de ser els criteris d’entrada al sistema per

formar, però crec que això requereix una reflexió seriosa

perquè no és fàcil. Hi ha models..., no li diré allò de Finlàndia

perquè ja és un paradigma que es repeteix d’una forma

continuada, però és un model més que nosaltres no podem

extrapolar d’una forma fàcil aquí, evidentment, la realitat de

Finlàndia és una, la realitat d’Espanya i de les Illes Balears una

altra i per tant, hem de saber una mica el que podem fer i el que

no podem fer. 

Pensi vostè que Finlàndia, que és un paradigma,... és a dir,

des del segle XIX els ciutadans saben llegir i escriure, ho dic

perquè a vegades fem transferències de coses i no tenim en

compte que la realitat de Finlàndia és molt distinta en tots els

aspectes, per tant... i les Illes Balears a vegades..., jo li vull dir

que quan es parla tant de fracàs escolar, d’abandonament crec

que com a societat, no només com a docent, no només com a

educació, no només com a centres escolars, sinó com a societat

hauríem de reflexionar què està passant a la zona mediterrània,

des de Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia,
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Canàries, perquè hi hagi aquest percentatge de fracàs escolar?,

cosa que no passa amb el nord d’Espanya, no passa ni al País

Basc, no passa a Cantàbria, no passa a Astúries, no passa a

Castella i Lleó, per tant, és com si hi hagués el nord i el sud i

per tant, aquí hi ha una reflexió que va molt més enllà

evidentment de la qüestió purament escolar. 

Que la qüestió escolar hi és, que la qüestió familiar hi és?

És evident, una societat cohesionada, una societat amb un

model productiu diferent, una societat més estable

demogràficament, etc., aquí pensi que des del 90 no hem estat

capaços d’acabar el procés de creixement demogràfic, li he dit

abans que... en el mes de setembre més de 360 estudiants nou,

això com es gestiona des del punt de vista de les escoles no

massificades i de la gestió de la diversitat? Aquests són els

problemes que m’interessa treballar i per això necessitam bons

docents, però necessitam altres coses, necessitam l’implicació

de la societat, del món empresarial, necessitam uns pressuposts

més elevats, necessitam..., en fi, moltes coses més.

Per tant, estic d’acord en la idea de millorar el tema del

professorat, però no pensem que només amb la millor formació

del professorat tot es resoldrà. Crec que les coses són una mica

més complexes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester per cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

En principio quiero comentarle que estoy de acuerdo en

muchas cosas que ha dicho, pero también me gustaría que...

bueno, cuando hago una pregunta hablando de un problema no

es que no tenga en cuenta todo el resto de problemas, es que en

ese momento quiero hablar de ese problema, y si comento que

hay un informe que dice que los maestros no están bien

preparados no estoy diciendo que todos los maestros salen mal

y salen mal preparados, pone en mi boca cosas que no he dicho.

Estoy diciendo que hay un problema porque hay un informe

que dice esto.

Entonces, considero que es muy importante que en

Magisterio haya unos criterios para entrar a hacer la carrera

diferentes a los que hay ahora, primero porque está muy

masificado, y segundo, porque quizás si hubiera unos criterios

más exigentes la carrera en sí, el grado en sí quizás funcionaria

mejor. No lo sé, se tiene que estudiar, por eso le he comentado

si lo tendrían en cuenta. 

Entonces, me gusta que lo hayan tenido en cuenta y que se

esté estudiando el problema. Y obviamente, claro que la

educación tiene un montón de problemas, está clarísimo, a mi

manera de ver unos de los grandes problemas es, en los centros,

en los institutos, que si usted habla personalmente, de uno a

uno, con los profesores le reconocerán que és verdad, pero

cuando estemos todos juntos diremos “no, no, no”, es que los

alumnos necesitan una flexibilización de trayectorias para

conseguir la ESO, eso está clarísimo, eso... mire que a mí hay

cosas de la LOMCE que no me gustan nada, pero eso ahí creo

que es un acierto importantísimo y además en edades que

todavía no son... el conflictivo del instituto, que en segundo de

ESO con 14 años pueda decir me voy a una formación

profesional básica bien hecha, con medios y que luego pueda

acceder a una formación profesional normal me..., o sea,

diversificar, valorar cada línea y no despreciar porque no sigue

la línea no sé... general, que es ESO, que cada alumno pueda

llegar a lo mismo por diferentes vías. Lo que hemos de hacer

los adultos y lo que ha de hacer el Estado es no menospreciar

ninguna vía. 

Entonces es verdad, hay muchos problemas del porqué la

educación fracasa, pero bueno, quería que me comentara a ver

si usted había visto esto y me parece perfecto, me parece muy

bien.

Gracias.

Y ya la última...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, no, ya está..., no, no, ja la darrera pregunta

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per contestar, cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, no afegiré moltes més coses al que vostè ha dit. És

evident que... en el tema de la LOMCE no hi vull entrar perquè,

en fi, no és el debat evidentment, però escolti, una cosa és la

flexibilització i l’altra és la segregació, i per tant, podríem tenir

un debat sobre el que significa segregar a nivell d’estudi i el

que és flexibilitzar, jo amb la flexibilitat sempre hi estic

d’acord, que quedi molt clar.

Però bé, torn repetir, estic d’acord que el tema de la

formació, l’hem d’abordar per a la seva millora i que

evidentment des de la Conselleria d’Educació, que ja hem

parlat amb la Universitat, entrarem enguany a plantejar com

podem fer una reforma de la formació del professorat tant a

nivell de Primària i Infantil com a nivell de Secundària.

4) Pregunta RGE núm. 5327/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a compliment de l’article 35 de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a formular la darrera pregunta RGE núm.

5327/15, relativa a compliment de l’article 35 de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears. Sra. Ballester.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505327
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Mire, Sr. Martí March, en el Decreto de mínimos, en el

artículo 3, pone que l’ensenyament de la llengua catalana... la

enseñanza en la lengua catalana ha de considerar las

modalidades lingüísticas propias de las Islas Baleares sin

perjuicio de la unidad de la lengua, tal como previene el

artículo 35 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Y

en el artículo 23 pone que “els projectes editorials en llengua

catalana, pròpia de les Illes Balears, que hagin de servir de

base per editar materials curriculars destinats a ser utilitzats

per l’alumnat dels centres docents públics i privats

d’ensenyament no universitari hauran de ser autoritzats per la

Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, l’aprovació dels

projectes editorials implicarà l’autorització dels llibres de text

o altres materials que desenvolupin i els projectes editorials

han de respectar les modalitats insulars de la llengua

catalana”. ¿Por qué no lo cumplen?

Ah, perdona!, i la pregunta és: ¿cómo piensa...,

(Remor de veus)

... ¿cómo piensa cumplir la consellería con el artículo 35 del

Estatut d’Autonomia para el estudio de las modalidades

insulares, como dice su decreto de mínimos?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

M’agraden les preguntes breus, i així (...) I vostè com sap

que no s’acompleix? Té dades, té evidències científiques que

no s’acompleix? Vull dir...

(Se sent una veu de fons que diu: “sí”)

A veure, perdoni, jo... en educació crec que, i no ho dic per

vostè, consti que vostè ve del món de l’educació i té un

coneixement amb el qual jo discrep d’algun plantejament que

vostè fa, però en educació hi ha una quantitat tan grossa

d’opinadors, de gent que parla sense cap tipus de coneixement,

sense evidències que de vegades m’espanta, jo sempre dic que

quan surt PISA la gent és un expert “pisólogo”, realment,

tothom sap de PISA i ningú no s’ha llegit cap informe de PISA.

PISA no és la bíblia educativa, és un bon informe que

respect, no és tota l’educació, cal tenir-ho molt en compte, però

ens dóna dades, però fer anàlisi s’han de fer..., en fi, s’han de

fer estudis, s’ha d’haver estudiat l’informe i veure l’element

comparatiu.

Dic això perquè vostè diu una cosa, com pot suposar no

tenc dades concretes sobre com funciona o no funciona

l’ensenyament, però sí que em consta que, per exemple, i diré

un detall, estic convençut que no hi ha cap escola de les Illes

Balears que per explicar en català o el català no utilitzi les

Rondaies i a les Rondaies, les modalitats de les llengües hi són

sí o sí, el que no hi és a vegades és el pollencí, el pollencí és

una modalitat una mica marginada..., no, no ni “el” ni “u” ni

“xic”, però bé, evidentment jo sempre he practicat les

modalitats i jo, la gent que realment fa de la llengua un element

important, sempre he vist que practica les seves modalitats.

Una cosa és que utilitzem la llengua estàndard, com fa

qualsevol llengua que vulgui tenir perdurabilitat en el temps, el

castellà té la seva normativa estàndard que crec que es respecte

i jo mai no he sentit parlar de les modalitats del castellà a

Castella i Lleó o a Andalusia, no ho he sentit dir mai, però jo

evidentment sí que som partidari clarament que les modalitats

insulars de la llengua catalana aquí es puguin treballar a

l’escola i crec que a moltes escoles ho treballen.

Per tant, jo, la veritat, és a dir, la llengua estàndard,

evidentment que hi ha d’haver la llengua estàndard, es pot

imaginar vostè que una llengua pugui tenir una perdurabilitat en

el temps sense que hi hagi un estàndard que s’acompleixi? Jo

crec que no, i això, a qualsevol llengua s’ha de normativitzar,

a qualsevol llengua s’ha de normativitzar, contràriament és una

llengua que desapareixerà o millor fins i tot, normativitzant pot

desaparèixer.

Per tant, en aquest aspecte evidentment som partidari que

les modalitats que són riques, que és riquesa evidentment, es

defensin, es protegeixin i jo, el que jo sé de professors..., no sé

què fan a cada escola com pot suposar, seria un gran hermano

si jo fos... del que fa cada escola, però sí que he parlat amb

molts de professors i a vegades utilització..., dic de les

Rondaies per no utilitzar llibres en què realment..., perdó, les

paraules i conceptes són realment de Mallorca, de Menorca o

d’Eivissa Formentera, però vull dir en aquest aspecte que jo

pens que des que hi ha llei de normalització lingüística no crec

que hi hagi hagut un retrocés de la utilització de les modalitats,

miri el que dic. Vostè va als pobles, va a Menorca i va a Eivissa

i crec que els conceptes es continuen utilitzant, pens jo, al

contrari, el que crec... i que consti que jo -torn repetir- moltes

vegades jo som partidari que la gent com més llengües conegui

molt millor, però en aquests moments estic convençut que si

una llengua té perill no és el castellà, és el català, també ho dic

sincerament. 

Per tant, jo sí que vull no només la unitat de la llengua, sinó

que les modalitats es puguin protegir i pens que les escoles

l’estan protegint.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias. Sí, bueno, les Rondaies. Yo le puedo decir, porque

tengo un libro de mis hijos, que les Rondaies han sido

traducidas al catalán estándard, (...) mañana. Esto ha sido

denunciado por Facebook y por todos lados, en los colegios les

Rondaies se hacen en catalán estándard, se han traducido.

Llevo 20 años en la enseñanza y todos los libros están en

catalán estándard; es más, los profesores de catalán tachan todo
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lo que tenga que ver con el articulado de las insularidades. Eso

es lo que hay, eso es lo que hay, se lo digo yo. 

Entonces..., no me ha comentado qué va a hacer. Sí que le

gusta que se protejan, ¿y que se usen?

(Remor de veus)

¿Sí, escrito? Pues no he visto... Ah!, ah!, pues aclarémonos.

O sea que escrito no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, esperi un segon, que acabi la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

En fin, no hay debate, sí. Bueno, me gustaría que hicieran

alguna normativa dentro de sus currículos que, por favor, en los

libros de catalán, además de estudiar estándard..., yo no estoy

diciendo quitar el estándard, sino que adjuntaran en los temas

la normativa insular, al menos eso, y que los niños las supieran

y las pudieran escribir.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Sr. Conseller, ara sí, per cinc

minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Ballester, no perquè vostè ho digui és veritat, vull dir

que..., vostè ho ha dit, vostè ha dit “lo digo yo”. Perdoni, vostè

dirà moltes coses, té la seva experiència, i jo la respect

perfectament, és a dir, jo el que vostè diu ho respect, no ho

compartesc però ho respect absolutament, i les evidències que

vostè diu, les evidències personals no són evidències que es

puguin generalitzar. 

Per tant jo el que vull dir en aquest aspecte és que el que

m’interessa és que realment els temes d’educació no es limitin

al tema de llengua. Vostè m’ha dit que no, i contínuament

s’està limitant al tema de llengua. Jo, torn repetir, quan parl

utilitz la meva modalitat pollencina sense cap tipus de

problemes, i això que fa molts d’anys que visc a Palma, sense

cap tipus de problemes, i, quan escric, escric en català

estàndard, és que no conceb..., i puc jo escriure qualque paraula

típica de Pollença?, xic?, nosaltres deim xic en lloc de nin; puc

posar xic, no tenc cap problema. Per tant què vull dir amb

això?, que jo no reduiria els temes d’educació a aquest nivell.

Sempre he dit clarament que per ensenyar el tema de llengua

estàndard és fonamental, que moltes escoles parteixen del

llenguatge parlat dels infants, i van progressivament construint

un llenguatge estàndard. Aquesta és la meva reflexió i la realitat

que jo conec. Per tant pens que fer un plantejament antitètic

entre el català estàndard i les modalitats crec que no és la via

adequada per resoldre aquesta qüestió.

I, torn repetir, els temes d’educació vostès, Ciutadans, els

redueixen d’una forma excessiva i obsessionada a temes de

llengua, i crec que per aquí no podem entrar en cap nivell de

debat. És la meva reflexió, vull dir que vostè m’ha de respectar

el que jo digui i jo entenc que vostè no estigui d’acord amb mi,

però, torn repetir, nosaltres el que volem és que els estudiants

que surtin de les nostres escoles tenguin les màximes

competències en català, en castellà, en anglès i en una quarta

llengua. Nosaltres no volem model monolingüe, volem model

plurilingüe, evidentment, i per tant aquest és el model sobre el

qual nosaltres treballarem des que som a la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I acabat el debat de l’ordre del dia d’avui volem

agrair la presència del conseller i dels seus acompanyants.

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