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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

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

substitucions.

De moment no, però vendrà Carlos Saura per Laura

Camargo d’aquí cinc minuts.

Abans de començar, m’ha enviat un missatge el Sr. Castells

de MÉS per Menorca que em deia que arribaria tard i

demanava poder intervenir, d’arribar d’hora, després del Sr.

Casasnovas, del Partit Socialista. Si algú té res a dir que ho

digui i si no...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no, si hi ha qualque cosa, qualque...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... el Partit Popular està en contra. Idò, no intervendrà el darrer,

ja està, no passa res. Hi hagués estat. Si n’hi ha un en contra ja

està, no passa res.

Bé, idò, l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm.7691 i 8240/15. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 7691/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de

suport als centres educatius amb desequilibri social.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 7691, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

mesures de suport als centres educatius amb desequilibri social.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada, per un temps de

deu minuts, la Sra. Sara Ramon.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades. Bé, les Illes

Balears són unes illes receptores d’immigrants, vénen milers

d’immigrants buscant aquí una feina gràcies al

desenvolupament turístic que tenim. Aquestes persones

treballen aquí, viuen aquí i creen aquí les seves famílies. La

majoria es concentren a les mateixes zones, la població es

concentra bé per mor de lloguers més econòmics bé per mor

que els residents, idò, ens desplaçam a altres zones o zones

rurals o a ciutats, i això du un problema social, els centres que

estan devora aquestes zones acaben tenint un alumnat un tant

per cent molt elevat d’alumnat estranger que no coneixen ni la

llengua ni el català ni el castellà. Això provoca problemes de

comunicació i una situació que no afavoreix el

desenvolupament de l’activitat econòmica dins el sistema

educatiu, ens trobam amb un efecte directe sobre la qualitat

educativa.

Aquesta disminució de qualitat també fa que molts

d’alumnes coneixedors de les llengües i amb la lliure elecció

dels centres, es desplacin a altres centres a matricular-se i això

du als centres guetos amb la problemàtica que això genera, per

una part, menys qualitat, per l’altra part, falta d’integració, que

no coneixen la nostra cultura, les nostres tradicions. Bé, això no

és un problema senzill ni és la primera volta que es posa

damunt la taula, però crec que s’han de prendre mesures

urgents.

La LOMCE ens dóna eines per buscar solucions, les

institucions, aquí amb la redacció de la PNL posa, s’estableix

una adequada i equilibrada distribució de l’alumnat, que les

administracions educatives podran assignar majors dotacions

de recursos a determinats centres públics i privats concertats,

d’acord amb els projectes que així ho requereixin o una atenció

a les condicions d’especial necessitat a la problemàtica. 

Per això, el Partit Popular presenta aquesta PNL perquè

creim que és important, sabem que s’hi ha treballat i que tots

els partits hi han estat en aquest problema, però no s’ha trobat

la solució i per això presentam aquesta PNL amb aquests tres

punts.

El primer és: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a fer una avaluació de la situació

dels diferents centres on es pugui detectar un desequilibri social

amb el risc de convertir-se en el que s’anomena com a colAlegis

gueto.”

Segon: “El Parlament de les Illes Balears insta la

Conselleria d’Educació i Universitat a prendre les mesures

necessàries per assegurar una equilibrada escolarització de

l’alumnat estranger durant el període de matriculació i durant

el curs, de manera que permeti assegurar el manteniment

equilibrat del mapa escolar.” 

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que es negociï amb els centres escolars un pla de

suport per implantar de cara al proper curs, donant preferències

a aquells centres que tenen majors dificultats.” 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de fixació de posicions, té la paraula el Sr.

Aguilera.

Supòs que Sra. Fernández, si és la més jove, sospit, si no li

sap greu podria venir a fer de secretària. No, no miri cap

enrere...

(Algunes rialles)

... qui és l’altre més jove? 

(Remor de veus)

Sr. Aguilera, té la paraula.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, després d’aquests

inconvenients, però bé, segur que continuam endavant i bé. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507691
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Jo li demanaria aquesta tarda a la Sra. Ramon i al seu grup

parlamentari, de veritat volen consens? Idò si realment estan

preocupats ara per l’educació podríem haver parlat abans amb

els diferents grups parlamentaris per presentar aquest document

conjunt. Aquesta vegada no serà així, però estam oberts a fer-

ho o almenys des del meu grup i segurament que, esperem de

veritat, arribar a un consens que després de tants d’anys de

lluitar s’arribi.

A la nostra comunitat i en el món de l’educació tenim

moltes mancances, això ho saben perfectament tota la

comunitat educativa, els docents i la resta de la societat civil

davant de totes les situacions que hem viscut. Anys de lluita, no

només pel TIL, molts de nosaltres hem sortit com a docents,

famílies, petits, grossos al carrer per demanar allò que feia

falta, retallades, falta d’infraestructures, etc. 

De veritat, Sra. Ramon, jo m’imagín que la resta de partits

polítics, de grups parlamentaris diran que aquest concepte de

centres gueto de veritat al nostre grup no ens agrada gens ni

mica, de veritat. Nosaltres volem utilitzar un altre llenguatge,

volem una altra escola, una escola inclusiva com moltes

vegades la diputada Busquets ha parlat aquí en aquesta sala, de

veritat. Això de llegir en una proposició no de llei centres

gueto, sincerament, no ens agrada. 

El nostre país, la nostra comunitat, les nostres illes, la nostra

societat és cosmopolita, multicultural, irracial, enriquidora. De

veritat, Sra. Ramon, jo quan l’he escoltada ara mateix que

tenim davant d’aquesta diversitat de persones de tot el món

veure i parlar que tenim en determinats centres menys qualitat

i que no coneixen els nostres costums, etc., de veritat, em

sembla que tal vegada vostè no sap la realitat de determinats

centres quan realment en una classe hi ha això, alguns dels

companys ho saben perfectament, ens podem trobar alumnes de

deu, quinze o vint, pràcticament cada alumne és d’una

nacionalitat diferent. Això de veritat no és enriquidor?

Sincerament, em qüestionaria molt realment determinades

qüestions.

És inevitable, com vostè ha comentat, que hi hagi zones on

se concentri un determinat tipus de persones, Sra. Ramon, com

vostè ha dit, que venguin d’un altre país per la llengua, per

costums, per tradicions, per vincles familiars, etc., i això és, de

veritat, inevitable, com jo comento. 

A més, dins de tot això voldria fer, posar davant la taula,

una xifra, el Sr. Conseller March ens va anunciar que 1.349

estudiants es varen matricular fora de termini, de veritat, com

es pot gestionar i controlar això davant d’aquest grapat continu

de persones? A més, hem patit durant anys un increment brutal

de població en determinades illes, i moltes vegades des

d’Eivissa i des de Formentera ho feim present al respecte. Per

tant, realment és un tema molt complicat. 

Ja hem parlat moltes vegades de la falta de centres, de les

altíssimes ràtios, pensam que aquest és un dels principals

problemes. Cada illa, i enllaçant amb el tema que avui es tracta,

cada illa, cada municipi hauria de fer un mapa d’escolaritat i jo

sé, i sabem alguns de nosaltres, que estan treballant realment en

aquest mapa d’escolaritat, a més, fer aquest mapa d’escolaritat

és moltes vegades molt complicat. 

Referent al punt 2 que presenten en aquesta proposició no

de llei sobre cercar o assegurar que la conselleria ha

d’assegurar una equilibrada escolarització d’alumnat estranger.

Sra. Ramon, és responsabilitat de la conselleria i de les

diferents delegacions territorials vetllar per una equilibrada

escolarització de l’alumnat, ja sigui estranger o no. Què passa

amb els que tenen necessitats especials? Pensam i jo vull pensar

que realment aquesta és la seva feina, encara que a vegades

realment no s’ha fet com pertoca. 

Ja que volen realment evitar aquests centres guetos ara

tocaria parlar de la concertada, que tantes vegades vostès des

del seu partit, des del seu grup parlamentari han defensat i

aposten per aquest model educatiu, no? Nosaltres tenim molt

clar que realment volem per a tots els centres que pugui accedir

qualsevol alumnat sigui estranger, i quan parlam d’estranger

parlam d’immigrants, de francesos, d’algerians, d’uruguaians?

Per a nosaltres a vegades aquest concepte té unes connotacions

una mica negatives.

Per tant, ho torn a repetir, realment obrim els centres

concertats d’acord, per exemple ParcBit, moltes vegades hem

parlat o altres, La Salle vèiem unes quantes setmanes sobre

concertar el batxillerat corresponent en Maó i altres tants de

centres que tenim per les nostres illes, hem mirat realment si en

aquests centres no hi ha guetos o hi ha guetos o hi ha una

concentració major o menor de persones, de nins i nines d’una

determinada procedència? Deixo aquesta qüestió aquí. 

Per acabar, Sra. Ramon, vostè també com a eivissenca i, a

més, vivint al mateix municipi, Sant Antoni de Portmany, i a

més aquí tenim més representants de la nostra illa, faig present

una qüestió que és molt complicada, com he dit, justament

tenim dos centres educatives al centre del municipi, Cervantes

i Vara del Rey, que estan separats directament per uns quants

centenars de metres, literalment dos. On són la resta d’escoles

o centres educatius? Estan fora del propi Sant Antoni, és a dir,

com ho feim, quin problema tenim al respecte de traslladar?

Aquí realment valorem la proximitat de les famílies o l’elecció

del centre o com realment conselleria i ajuntaments fan

transportar aquests nins davant d’una, que són nins petits, que

les famílies realment ho tenen complicat, és a dir, tenim, i ho

dic en aquest cas, una problemàtica molt concreta, segurament

que molts dels centres o en molts de municipis de totes les

nostres illes no tenen aquestes dificultats, però jo pens que això

serà una qüestió que cada, en aquest cas, cada delegació, o en

el cas de Mallorca, idò, la corresponent conselleria, intenti

seure els diferents ajuntaments i intentar cercar la millor

solució al respecte. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. La Sra. Busquets té la paraula, pel

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, Salva, tornaré a parlar

d’educació inclusiva perquè és el tema. Rebre una iniciativa, el

títol no, el títol està encobert, que diu desequilibri social, però
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que parla obertament de colAlegis gueto o centres gueto, la

veritat és que escarrufa, sobretot escarrufa per a tots aquells

que treballam per una escola inclusiva. 

Per altra banda, la meva intervenció constarà de dues parts

perquè crec que no hi ha una única solució per a aquest tema

que sí és veritat que tenim unes illes que reben una gran

quantitat d’alumnat de diversos orígens, a uns els deim

estrangers i als altres els deim immigrants, però són de diversos

orígens i s’han d’acollir i són alumnes que moltes vegades no

coneixen cap de les dues llengües oficials, és cert, però hi ha

diverses opcions, així com explicaré, perquè hi ha determinats

pobles que sí que han acordat amb total a comunitat educativa

i de forma participativa distribuir l’alumnat, però hi ha, sobretot

em referiré a Palma, que hi ha un gran debat sobre aquest tema

perquè hi ha la idea que l’escola sigui centre neuràlgic del barri

i hi hagi una proximitat i es puguin dedicar tots els recursos

administratius de les institucions, però també de la comunitat

i de la societat per tal d’atendre un tema que no crec que sigui

escolar sinó que és social.

Per tant, ara explicaré un poc la visió. Recordem que

l’educació inclusiva és aquella que es basa en la diversitat. Dins

les aules hi ha una gran varietat de persones, com en la societat,

que tenen orígens diversos, estils d’aprenentatges diversos i

desenvolupaments maduratius diversos. El que fa la inclusió és

adaptar el sistema perquè totes les persones siguin ateses

segons la seva diversitat i totes puguin aprendre. El model

d’escola inclusiva és el que preveu desenvolupar la Conselleria

d’Educació en aquests moments i l’alumnat nouvingut és una

diversitat més que ens trobam dins les aules. 

Davant del tema de l’alumnat d’incorporació tardana hi ha

dues visions que poden ser complementàries. Per una banda, hi

ha la demanda de repartir l’alumnat NESE en diferents centres

sostinguts amb fons públics, siguin concertats, siguin públics.

D’aquesta manera no hi ha una concentració excessiva

d’alumnat d’un origen determinat i s’eviten grups molt

cohesionats que dificulten la inclusió. Aquest punt resoldria la

qüestió de l’estigmatització social d’alguns centres. Tots els

centres d’un municipi tendrien un equilibri quant a l’alumnat

atès. Aquesta opció s’ha fet servir en pobles com Manacor,

Inca o Sa Pobla, parl de centres de Mallorca que són els que

més conec. 

Aquesta decisió, però, confronta amb una idea que s’ha

treballat en la ciutat de Palma on apostam perquè l’escola sigui

el centre neuràlgic de la barriada, el centre de la cohesió social.

Faré referència al programa dels meus companys del municipi

de Palma: “Consideram que a l’educació s’hi han d’implicar

totes les institucions i que totes aquestes han de treballar de

manera coordinada. L’administració pública per ella mateixa no

pot resoldre els problemes, necessitam la colAlaboració de tots

els agents socials que treballen en l’àmbit educatiu. Hem

d’enfortir el paper de l’escola. La corresponsabilitat dels

centres educatius, entitats de lleure, associacions, sindicats,

serveis i administracions davant dels diferents escenaris

educatius és de vital importància per iniciar un treball

comunitari i començar a considerar l’educació com un eix

transversal en les actuacions que es duguin a terme, si de veritat

volem ser capaços de marcar uns objectius comuns. Els centres

educatius han de ser el motor del canvi i els nuclis essencials

dels barris. Els centres educatius esdevindran motors de

transformació dels barris i de la ciutat on hi tendran cabuda

totes les entitats que hi treballin amb aquesta finalitat”. 

Clar, si l’escola es converteix en centre, si tenim l’alumnat

escampat pels diferents centres de la ciutat no es pot fer feina

de manera comunitària. Per això, “defensam l’escola de

proximitat, per fomentar l’ambient de barri i així evitar les

escoles desarrelades”. La del ParcBit deu ser la més

desarrelada del món perquè està allà enmig del no-res.

“Aquestes escoles han de ser espais educatius en sentit ampli,

com a marc on desenvolupar polítiques que tenen en compte

l’àmbit local, mitjançant la signatura de protocol de

corresponsabilitat i la inclusió del món de l’educació en el

lleure. L’educació ha d’anar més enllà dels espais i dels horaris

escolars, hem de reivindicar els plans educatius d’entorn,

projectes educatius de ciutat, entitats d’educació en el lleure,

etc.” 

Ja vegeu que hi ha dues visions, per tant, no podem donar

suport a aquesta proposició no de llei. He intentar aclarir que

la distribució de l’alumnat en els centres educatius sostinguts

amb fons públic no és una qüestió senzilla. El que fa aquesta

PNL presentada pel PP és fixar el concepte d’escola gueto, per

tant, d’agrupar aquest alumnat nouvingut i donar-li suport

perquè, pobrets!, són... vénen, no saben la llengua, etc., però

mantenir-lo ben separat de les escoles d’elit. Aquí no parlaria

de pública enfront de concertada, perquè també hi ha centres

públics enfront de centres públics, un que té alumnat nouvingut

i l’altre que no. 

El que fa el PP és promoure una escola segregada, en aquest

cas per motiu d’origen, enfront d’una escola inclusiva, i el que

cal és repensar, estudiar i actuar respecte de l’atenció a la

diversitat, amb criteris d’equitat, amb repartiment de dotació de

personal segons les necessitat de cada centre, tot perquè

l’educació sigui de qualitat per a tots i totes, independentment

del nostre sexe, d’allà on hem nascut, de la llengua que parlem

o del barri o del poble on vivim.

Per tant no donarem suport a aquesta PNL. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi té la

paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Balears és

una de les comunitats amb la ràtio més alta d’alumnes

estrangers; de fet des del 2011 les xifres oscilAlen entre un 14

i un 15% d’alumnat nouvingut. És imprescindible i necessari un

repartiment equitatiu dels alumnes estrangers en els diferents

centres educatius per garantir la igualtat d’oportunitats i

l’atenció individual, així com la integració de tots els alumnes

de Balears. 

No ens podem concentrar o no es poden concentrar tots els

alumnes estrangers a un mateix centre, això és evident; és

evident que hi ha centres en què no hi ha problemàtiques, però

a d’altres sí. Jo ara he hagut de rellegir la proposició no de llei,
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quan la Sra. Busquets ha dit que volien centres elitistes i

centres que no; jo pensava, o vull entendre, que el fons

d’aquesta proposició és el contrari, és que es pugui repartir la

gent a tots per tenir unes condicions igualitàries per a tothom.

És evident que la gent que ve de fora necessita un tipus d’ajuda

especialitzada i hi ha d’haver especialistes repartits per tots.

Pensam que, per altra banda, aquests centres es poden

convertir..., no m’agrada tampoc utilitzar “centres guetos”,

perquè és una paraula que exclou molta gent. S’ha de fer la

inclusió de què parlava el portaveu, de la multiculturalitat; això

és positiu, i això pens que hi ha de ser i és positiu, però crec

que l’ensenyament ha de ser pertot, i dins la concertada ha de

tenir una funció pública, i això moltes vegades és el que veim

moltes vegades als municipis, i per ventura no és la realitat a la

ciutat o a segons quins llocs. 

El 81% dels alumnes que estan matriculats a escoles,

escoletes i instituts públics són els estrangers, mentre que un

14,6 acudeix a escoles concertades, i a les privades un 4,4. Jo

amb les privades no m’hi ficaré perquè ho paguen ells i em

pareix perfecte, però a les concertades, que es paguen amb fons

públics, trob que hauria de ser equitatiu, i crec, com ha dit la

Sra. Ramon, que no és fàcil i que molts de governs ho han

intentat; i no és fàcil només mirar aquest aspecte, s’han de

mirar molts altres aspectes per poder aglutinar, i crec que la

conselleria en això té una tasca important.

També pensam que a Sa Pobla i a Manacor s’ha arribat a

acords amb l’ajuntament, perquè els ajuntaments creim que

també són persones o són entitats que s’han de tenir en compte

perquè són els que estan devora el ciutadà, i des de la

conselleria, els ajuntaments i les escoles es pot fer molta feina.

Com a societat no hem de permetre que això succeeixi, que hi

hagi escoles que estiguin excloses, perquè a més això fa... i és

dolent per als alAlots. 

En El Pi estam a favor que es dugui a terme una avaluació

de la situació i que es posin en marxa mesures per canviar-la i

prevenir-la, tenint en compte, com he dit, molts d’aspectes a

l’hora d’avaluar-ho. La integració de tots els nins i les nines a

la nostra societat ha de ser una qüestió innegociable i és feina

de tots, institucions, especialment ajuntaments, i centres

educatius que en formin part. Nosaltres, com he dit, donarem

suport a la iniciativa pensant en el fons i no en discrepàncies

només d’una escola; volem una escola inclusiva, volem una

escola de barri, volem una escola on es pugui fer feina, però

també volem una escola per a tothom en igualtat de condicions,

i creim que els esforços que ha de fer el professorat també a

escoles amb molta immigració, s’hi han de dedicar molts de

recursos des de la conselleria perquè no hi hagi diferències

entres uns i altres. 

I en principi, ja dic, nosaltres des d’El Pi donarem suport a

aquesta proposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Ramon, jo realment

en llegir la seva proposició no de llei tinc la impressió que

realment hi ha molt bona intenció, és a dir, la veig, diguem, ben

intencionada, amb ganes de tocar un tema que a tots ens

preocupa, però sincerament, i no s’ho prengui com una cosa

personal, vostè potser no es pot fer càrrec de com d’ofensiva

arriba a ser la lectura d’aquesta proposició no de llei per a tots

els que l’última legislatura vam lluitar amb totes les nostres

forces contra una política que podríem anomenar la política

Wert-Bauzá de destrucció de l’ensenyament públic. 

Vostè no sé si ho recorda, suposo que sí, que la LOMCE...

-no, no, però això, Sr. Vidal, ho saben tots els ciutadans

informats; pressuposo que una persona que es dedica a la

política ho ha de saber- ...que la LOMCE, entre altres mesures,

a la normativa de desenvolupament preveu l’elaboració de

rànquings de centres en funció dels resultats, i polítiques

diferenciades en funció dels resultats d’aquests centres. Com

vostè comprendrà, aquesta política, amb la ideologia que hi ha

al darrere, al costat d’aquesta proposició no de llei que vostè

ens porta, amb tota la gent que es va mobilitzar contra aquest

tipus de polítiques..., em sembla com a mínim sorprenent. 

Nosaltres pensam que una política educativa ha de ser

global, per força global, i ha de tenir com a objectiu la

problemàtica o les circumstàncies educatives globals del país

i que no es poden fer a pedaços amb mesures que una mica em

recorden la metàfora del peix i la canya, és a dir, un sistema

educatiu ha d’ensenyar a pescar, ha de donar la canya, no ha de

donar el peix. Una política educativa seriosa ha de començar

des de la llei educativa, amb tota la seva normativa de

desenvolupament, i no anar posant pedaços que d’alguna

manera sembla que siguin com a obres caritatives que anem

fent per anar resolent els problemes d’un sistema educatiu que

té moltes desigualtats. Aquesta política educativa a la qual he

fet referència, a la qual he anomenat Wert-Bauzá, es

caracteritzava, i molt especialment a la nostra comunitat

autònoma, per la total absència de sensibilitat cap a l’atenció a

la diversitat, cap a l’eliminació de tots els programes de suport

adreçats als alumnes amb necessitats educatives especials, entre

els quals es compten també aquests que anomenem estrangers,

immigrants, etc., que moltes vegades presenten aquestes

necessitats educatives especials simplement pel fet que no

coneixen la llengua del país, per exemple.

Per tot això jo crec que ara que tenim una conselleria que

està en mans d’una persona que sap d’educació, la qual cosa ja

ens tocava, que té una política coherent, clara, decidida, de,

amb els pocs recursos que tenim, empènyer cap a un sistema

educatiu que arribi a tothom, jo no la distrauria amb pedaços ni

amb brindis al sol; jo sóc partidari de deixar treballar la

conselleria, que sap molt bé el que s’ha de fer també en aquest

aspecte, i no pateixin, que amb un govern de persones

competents, com tenim a la Conselleria d’Educació, no es

preocupi que segur que d’aquest aspecte també se n’ocuparà.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castell. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, a mí también me ha costado

mucho cuando he leído la proposición no de ley. Primero de

todo he de decir a la Sra. Conxa..., Bel, perdona, Bel, y al Sr.

Josep que hace un par de años en los colegios de Manacor y el

colegio Llevant de Inca todos los profesores con camiseta

verdes estaban luchando por esta proposición, y además

utilizaban la palabra “gueto”. Lo digo porque a mí me

sorprendió porque yo he estudiado en el colegio Llevant de

Inca y yo no me he sentido nunca diferente de otros

compañeros de los cinco colegios concertados que había en

Inca, y allí estábamos los del colegio público. Entonces lo digo

para poner las cosas un poco... Claro, cuando comentan que un

colegio porque tiene mucha inmigración es un colegio gueto, a

mí me duele porque no es así, o sea, cada uno es de donde es,

de donde viene, vive en ese barrio y obviamente quiere estar en

su centro, en su colegio cerca de casa, y lo que tenemos que

hacer es que las directivas sean muy buenas, que el profesorado

sea muy bueno, que las ratios sean pequeñas en esos centros. 

Por eso en el punto 1 yo estoy de acuerdo en decir que

centros tienen esta problemática; o sea, es una problemática on

de multiculturalidad, es una problemática debido a la necesidad

que existe en muchas de esas familias, que a lo mejor conlleva

que los padres estén poco en casa, y conlleva que los niños no

tengan esa sensación de, bueno, llego a casa y tengo que hacer

los deberes o... Entonces el pequeño se va alejando un poco de

la vida del hábito y del estudio y acaba siendo un niño

problemático por sus circunstancias. Entonces no se debe tanto

a la multiculturalidad sino a su propia condición social en la

que vive, que le lleva a ser un niño problemático, y es cuando

hay problemas de convivencia, cuando estos centros se

convierten realmente en que tenemos que hacer algo.

Entonces sí que me gustaría que los centros se considerara

que tienen un problema de convivencia en los centros, no de

multiculturalidad, sí que se pudiera analizar dónde están, ¿para

qué?, para darles un apoyo. No sé si el tercer punto se refiere

a estos apoyos que requieren estos centros, donde uno de los

principales apoyos es disminuir las ratios, que también quiero

decir que el Sr. Martí March no ha disminuido las ratios en este

curso 2016, que sería una de las cosas más importantes en

primaria, porque es que primaria creo que es la base de toda la

educación, y sin embargo los sindicatos, que tanto jaleo

hicieron, han firmado la paz, como diciendo “bueno, aquí ya

nos han dado...”, no sé qué; ah, sí, “nos han quitado el TIL, nos

han quitado la Ley de símbolos, no nos han bajado las ratios,

pero bueno, firmamos la paz”. 

Entonces, o sea, a mí el punto 1 sí que me gusta, porque si

hay problemas de convivencia en los centros sí que se tiene que

hacer un mapa para saber dónde están. Sí que votaría el punto

3, porque es (...) de suport para estos centros. Pero no me gusta

el punto 2 porque creo que son los padres y los niños los que

tienen que elegir el colegio donde quieren ir; es más, yo abogo

porque se abran las puertas y cada padre..., o sea, puedan

escoger el centro que ellos consideren mejor para sus hijos,

cosa que ahora no hay, que está todo..., si eres de ese distrito,

pues a ese centro.

Y creo que ya está... Yo, si se pudiera votar punto por

punto... Sé que a lo mejor es diferente a todos los grupos, pero

a mí me iría bien porque yo votaría en el punto 1 sí y en el

punto 1.3 també, pero el punto 2 no porque considero que

quién tiene que decidir a qué centro quiere ir un alumno son los

padres.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, queda constància de la petició. Gràcies, Sra. Ballester.

Entenc que ha acabat, no?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

He acabat, sí, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.

Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. A l’hora d’analitzar aquesta PNL té,

com ja han dit alguns altres dels presents aquí, té una doble

vessant, per una banda té un fons que sembla fantàstic, sembla

positiu, però realment la forma patina del tot i té una plasmació

brutal, comencem perquè té un llenguatge excloent, té un

llenguatge separatista, i utilitza la paraula estranger com una

cosa que sigui dolenta; el concepte d’estranger, si l’agafem com

a persona que no té la nacionalitat, que és el que diu la LOE, és

a dir, una persona que no té la nacionalitat espanyola, tant

estranger és un anglès com una persona de Sud-Amèrica, i per

tant utilitzar que tenim molts..., diu aquí: “Tenim diversos

colAlegis amb un percentatge molt elevat d’alumnat estranger”;

correctíssim, correctíssim. Si l’escola de Morna (...) la

considera no és un percentatge elevat, és el cent per cent

d’alumnat estranger. Per tant què és alumnat estranger?, una

persona que no coneix la llengua?, una persona que és d’una

altra raça?, perquè, clar, igual estem parlant...

Després comença a parlar d’escoles gueto, perquè diu

“s’anomena (...) en escoles gueto”. Perdoni, els alumnes van

allà on volen els pares que vagin, i les escoles estan allà on les

administracions públiques han decidit que estiguin. Les escoles

no apareixen allí on un vol, les escoles hi són, hi són com a

conseqüència d’una política urbanística, una política

urbanística que moltes vegades es fa amb finalitats purament

d’explotació urbanística i deixant de banda els serveis

essencials per a les persones.  Les escoles no es fan per a les

persones, les escoles es fan moltes vegades perquè s’han de fer

i per tant allà on fan menys nosa es posen. I a vostè, que és

d’Eivissa, li poso un exemple ben clar: l’escola de Cas Serres,

la considera un centre gueto? Això vull que m’ho contesti,

perquè si l’escola de Cas Serres és un centre gueto, l’escola de

Cas Serres és el màxim reflex que l’escola representa allò que

el barri és; per una decisió urbanística l’escola de Cas Serres es

va colAlocar..., al costat de l’escola de Cas Serres, un barri on
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per raons ics es va desplaçar la població d’ètnia gitana; per tant

ara el 90% de població de l’escola de Cas Serres és d’ètnia

gitana. La considera escola gueto, o no? Per tant penso que el

llenguatge és més que excloent i moltes vegades poc encertat.

Per altra banda veiem que es fan propostes, i vist això

parlem de propostes. Propostes n’hi ha, propostes n’hi ha

diverses, de diverses bandes, i veient que l’escola ha d’estar

dintre del barri, d’acord? Moltes vegades barreja els conceptes

de nouvinguts i alumnat NESE. Un nouvingut no té perquè ser

un alumnat NESE, i altres vegades sí, i altres vegades són

alumnes NESE sense ser nouvinguts. Per tant això també ho

barreja. 

I també crec que barreja el concepte de si és escolarització

ordinària o és escolarització extraordinària. El Sr. Aguilera ha

parlat de com arriba constantment un degoteig d’alumnes que

s’han d’escolaritzar, i en això les oficines d’escolarització tenen

uns criteris claríssims: van allà on caben, van allà on caben, i

és que no pot ser d’una altra manera; per una banda ens

queixem que les ràtios són elevades i per una altra banda, si

arriba un alumne de tercer i sols tinc un grup que té 25 alumnes

idò el posaré allí; ja no n’hi ha, és que no n’hi ha. Però després

passa a l’altre concepte, que és el que a mi em preocupa, que és

el d’escolarització ordinària; el d’escolarització ordinària vostè

diu: “els alumnes estrangers s’han de... separar perquè sigui

equilibrat”. Perdoni, aquí diu que l’escolarització ha de ser en

funció del que els pares demanin. Vostè parla en aquesta PNL

dels articles 84 i 109 de la LOMCE, però curiosament s’oblida

del 86.3; el 86.3 diu: “La lliure elecció de centre ha de ser per

part dels pares”, que és el que coincideix amb el que diu la Sra.

Ballester. Però és que a més a més això que vostè demana té

una complexitat major perquè, clar, distribuir entre l’escola

concertada, de la qual el 80, 90% és de confessionalitat

catòlica, és normal que no hi vulguin anar. Si a vostè li ve un

pare amb alumnes que és de creença musulmana i li diu “no,

no, vostè, per ser musulmà, ha d’anar a una escola catòlica”.

Perdoni que li ho digui, això s’ha de..., no ho sé, consensuar

d’una altra manera.

Ja per acabar el que vull dir és que aquesta PNL, com bé ha

dit el Sr. Aguilera, no està mica consensuada. El Sr. Vidal va

començar la legislatura oferint-se en aquesta comissió per al

consens, ofereix constantment consens; per tant jo crec que el

consens neix del pacte educatiu. Hi ha un document, que és el

document del Pacte per l’educació, que és la base de tot, on es

parla precisament d’aquest problema, on es parla precisament

d’aquest problema. On s’han trobat solucions a aquest

problema?, s’han trobat solucions a diferents municipis en què

l’administració local, l’administració insular, l’administració

balear es varen posar d’acord, pares, famílies, de tot, perquè

té... això que demanen té unes repercussions de tot tipus, té

repercussions urbanístiques, perquè moltes vegades la decisió

que una escola es converteixi en gueto és una decisió purament

urbanística; té també implicacions de caràcter de mobilitat, la

decisió que una escola tengui uns alumnes o uns altres és una

qüestió de mobilitat, si no hi ha autobús, difícilment els

alumnes hi podran accedir, i té implicacions de caràcter també

econòmic, hi ha una segregació de caràcter econòmic.

Que la conselleria està fent coses? És clar que està fent

coses, la conselleria té com a full de ruta el Pacte per

l’educació i per tant, agafa el Pacte per l’educació i ho fa. Hi ha

un document que és un document per distribuir l’alumnat a Inca

i ja treballa en això; hi ha un document, que és un esborrany, en

el qual es planteja un acord global sobre l’educació privada

concertada, en aquest document sobre educació privada

concertada també s’hi contempla això, també s’hi contempla

que l’educació concertada, si vol els beneficis de l’educació

pública, ha de tenir també els ossos de l’educació pública que

són els alumnes nouvinguts, els alumnes... etc. I ens els temes

d’escolarització s’ha de ser clar, s’han de dir les dades clares,

quantes escoles privades i concertades no donen de baixa els

seus alumnes per poder bloquejar?

Ja per acabar, com convendrà, li diré no podem votar a

favor d’aquesta PNL perquè, primer, el punt 1 suposa etiquetar

els centres, etiquetar els alumnes, és seguir amb la política del

Sr. Verd de posar rànquings, hi ha centres que són gueto i

centres que no són gueto.

El punt 2, per què no podem aprovar-lo? Perquè no podem

limitar la gent a dir on vol anar, si un pare tria un centre, ha de

poder anar  a aquell centre, no perquè sigui musulmà..., tots

poden triar menys vostè que és musulmà que no pot triar, vostè

per ser musulmà ha d’anar a una altra banda, perdoni, però no,

d’acord?

I el tercer punt..., li votaré en contra simplement perquè és

que no entenc la redacció, no entenc la redacció perquè posa

“El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que es

negociï amb els centres escolars un pla de suport als mateixos”

- a què, als centres, als alumnes?- “per implantar de cara al

proper curs”, -però no... no....-, “i donant preferència a aquells

centres que tenen majors dificultats”. Realment és que no sé el

que demana, d’acord, no sé què demana? Entenc, intueixo que

demana un pla específic per a suport a aquells centres que tenen

majors ràtios d’alumnes NESE, però això és un...

EL SR. PRESIDENT:

Anirà acabant, senyor...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...d’acord, i això és tot, gràcies. Si vol segueixo.

EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Bé, crec que no... que la redacció meva no era la que vostès

han entès, pel que veig; també veig que la paraula gueto no ha

agradat en general, idò es pot dir perfectament inclusiva, ha

estat gueto perquè és una paraula que s’usa, però sense cap

tipus de mala intenció.

El Sr. Aguilera em diu que està com a sorprès, jo li record

que jo venc del municipi de Sant Antoni, no és... la directora

ens ha escrit cartes en què demanava ajuda perquè els

professors es veuen davant d’un repte, són davant un problema

social, són davant un problema amb unes ràtios..., ells tenen les
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ràtios que pertoquen i encara així tenen un gran problema.

Vostè està ofès, bé; des de l’ajuntament s’ha fet tota la feina

que s’ha pogut, s’han intentat fer estudis de zonificació, s’han

intentat cercar altres solucions, s’han augmentat els recursos

des de Delegació i no és el problema.

Aquí no es tracta de si el Partit Popular o el PSOE o altres

partits han fet, es tracta que probablement tots hem intentat fer,

però la solució no s’ha trobat. El PSOE, Laura Carrascosa,

delegada a Eivissa, va fer un pla pilot, crec que contestaré en

general perquè... el pla pilot... que vostès diuen que nosaltres

som separatistes, el pla pilot etiquetava els alAlots de NESE i els

repartia a quatre per... guardaven quatre places a cada escola,

NESE, a concertades també, amb religió catòlica, i vostès em

parlen a mi de separatista. Vull dir, això era una solució que no

és que fos dolenta, és que se cercaven solucions, com diu la

Sra. Busquets, no hi ha una solució, per això es diu una

avaluació, ni cada centre té el mateix problema, no és un

problema fàcil; hi ha escoles en què se solucionarà amb

transport, escoles en què se solucionarà amb molt de suport i

molts de recursos, però no, no..., que em diguin que la

redacció... que som separatistes, elitista, que... doncs, la veritat

és que m’he quedat una mica sorpresa, perquè el pla pilot, com

dic, el varen calar vostès, no es va poder dur a terme perquè

tenia un problema legal i l’EAP es va negar a etiquetar aquests

alAlots de NESE, perquè deia que no, que no eren alAlots NESE,

sinó que no coneixien els idiomes i ja està. I llavors també hi va

haver el problema per a la lliure elecció de centre, que en això

té raó Olga Ballester, però sí que és ver que els professors ens

demanen i ens demanen que, per favor, facem alguna cosa, o bé

intentem fer una repartició equilibrada o bé els donem més

recursos. 

Això no dóna..., no és una solució, és que se cerqui una

solució, i per això diu avaluació de cada centre, no és..., cada

centre no té la mateixa solució. I sí que tenim un conseller, com

diu vostè, que farà, cercarà totes les solucions, però nosaltres

som aquí per treballar, si no ens podem anar a casa, i... i

aquesta és una problemàtica que jo he viscut i que realment han

demanat ajuda i realment la cerquen, i per això som aquí, per

cercar-la. Si el conseller ho soluciona, doncs jo li diré... li

donaré les gràcies.

I bé, res més per la meva part, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que s’accepta la petició de votar per separat.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Sí, sí, s’accepta la petició.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, podem passar a la votació.

Vots a favor del punt 1? 5 vots.

Vots en contra? 7.

Passam al punt 2.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 8.

Punt 3.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 7.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8240/15, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a convocatòria de catedràtics de

Secundària.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 8240/15, del Grup Parlamentari El Pi, relativa a la

convocatòria de catedràtics de Secundària.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Fa més de

deu anys que no es convoquen noves places de catedràtics de

Secundària a la nostra comunitat autònoma, places que d’altra

banda estan regulades per la Llei Orgànica d’educació, LOE,

aprovada el 2006.

El Ministeri d’Educació va desenvolupar el sistema d’accés

al cos de catedràtics derivat de la LOE en el Reial Decret

276/2007, de 23 de febrer, i des d’El Pi pensam que més de deu

anys després no convocar places... ara és el moment de poder-

ho fer, perquè incentivarien el progrés i la formació contínua

dels mateixos docents ja que haurien d’ampliar els seus

coneixements i currículums acadèmics; una vegada adjudicades

suposarien assumir més responsabilitats com la prefectura del

departament, la direcció de projectes d’innovació i recerca i la

direcció del professorat en pràctiques; aquests docents veurien

un reconeixement a la seva tasca per part de la societat,

servirien per dignificar la figura del professor, malmesa els

darrers anys.

Es tracta, al cap i a la fi, d’incentivar l’especialització, el

progrés i la formació del professorat, és a dir, oferir un

alAlicient professional i de premiar aquesta implicació dels

docents en la seva tasca.

Estam a favor de l’antiguitat, és a dir, l’experiència, que es

tengui en compte; de fet, la LOE estipula que puguin tenir

accés a les càtedres els professors amb un mínim de vuit anys

d’experiència, però pensam que aquest no pot ser el factor amb

més pes, creim que un concurs de mèrits que tengui en compte

la participació en projectes educatius, els cursos de formació

superats, els diplomes d’estudis avançats, els projectes

relacionats amb l’actualització científica o didàctica, la

participació i la implicació en les diferents activitats del centre,

l’experiència assolida en exercir diferents càrrecs dins els

centres, cap d’estudis, coordinadors, els estudis de doctorat, els

premis extraordinaris, les publicacions..., aquests han de ser els

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508240


CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 8 / 19 de novembre de 2015 137

 

veritables mèrits susceptibles de ser valorats perquè són aquests

els que demostren la voluntat de superació i de

perfeccionament del docent i el seu grau d’implicació.

Mirin, hem passat quatre anys veient com la figura dels

docents era contínuament desprestigiada, qüestionada i fins i tot

criminalitzada, és hora de canviar aquest rumb i hi ha moltes

maneres de fer-ho, nosaltres ara en deim una. Des d’El Pi

pensam que una bona manera de contribuir a la dignificació del

professorat és convocar places de catedràtics de Secundària i

així fer palès que tots valoram i motivam, com a societat en

general, l’especialització, el progrés i la formació dels

professors de Secundària de les Balears.

Un ensenyament de qualitat és imprescindible per al

desenvolupament efectiu de la societat del benestar i els

professors són uns dels pilars fonamentals d’aquest

ensenyament. És per això que la dignificació de la professió

docent amb el que això comporta és una prioritat per al nostre

partit.

Per això, ens agradaria que des del Parlament s’instàs el

Govern a convocar places de catedràtics d’ensenyament

secundari, escoles oficials d’idiomes i d’arts a través d’un

concurs de mèrits com ja s’ha fet a altres comunitats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. S’han presentat dues esmenes. Per

defensar les esmenes RGE núm. 8629/15 i 8630/15 del Grup

Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Ballester, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Desde el Grupo Ciudadanos hemos

añadido en el punto 2 que también se valoren los méritos de

actualización científica y didáctica, esto son... bueno, una

nueva manera de trabajar con los alumnos y ya en el 2013-2014

empezaron los cursos de actualización científica y también...,

bueno, en otras comunidades ya llevan más tiempo, y consiste

en que el profesorado de Secundaria se pone en contacto con

la universidad y... o sea, su grupo, como..., su grupo ayude a la

investigación científica que se está haciendo en la universidad

y los postgrados comunican a los alumnos en qué punto les van

a ayudar a esa investigación y después, a lo largo de la

investigación, pues cuando se hacen las conclusiones, pues sale

el grupo de alumnos en las conclusiones.

Y bueno, esto da mucho trabajo, pero es muy motivador

porque, además..., no solamente es a nivel de ciencias o de

tecnología, sino también de clásica, de antropología, de nuevas

excavaciones en historia..., entonces, claro, lleva mucho

trabajo, pero es muy motivador para los alumnos, para el

profesorado y esto está recogido en la LOMCE. Tengo que

decir que es también... o sea, la LOMCE también destaca la

figura del catedrático y me parecía muy importante porque creo

que la función del catedrático dejó de tener importancia debido

a que se estaba inmovilizando esa figura en los méritos y

premios y publicaciones que tenía esa persona para él, pero que

no repercutía en los alumnos. 

Por lo tanto, llegó un momento en que, bueno, pues un

trabajo que hacía el propio profesional, es verdad que es muy

estimulante para el propio profesional, pero tengamos en cuenta

que es un catedrático de Secundaria. Por lo tanto, creo que

realmente es muy importante que todo ese bagaje que pueda

tener un profesor si no revierte en los alumnos, pues creo que...

carece en Secundaria de importancia.

También consideramos que es muy importante, por tanto,

que la evaluación positiva de su actividad docente,

consideramos también lo de la trayectoria artística porque

muchos profesionales de Secundaria son... pues también... o

sea, la figura del catedrático no solamente es para Secundaria,

sino también para artes y danza y música, entonces que también

se valore su trayectoria artística.

También hay otra cosa muy importante y es que cuando esta

persona pase por méritos a ser catedrático, que también hay una

evaluación del trabajo como catedrático para... o sea, que sepa

dirigir ese departamento, que sepa hacer que su profesorado

también motive a su alumnado para hacer proyectos educativos

conjuntos, que sea un departamento puntero, que sea un

departamento que motive a los alumnos y... o sea, no sola..., o

sea a la vez que este catedrático sigue teniendo sus premios y

su investigación y su... y su..., toda su forma de trabajar, pero

también que todo siga repercutiendo en el alumnado porque

realmente es lo que después creo que debe ser la función del

catedrático, es decir, un motor de todo un departamento para

que el alumnado esté motivado. Y por eso a María Antonia le

hecho estas dos enmiendas, que sepamos que en un catedrático

de Secundaria es muy importante esa motivación que tiene

como profesional también revierta en los alumnos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn de fixació de posicions del

grups que no han presentat esmenes, pel Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Estam d’acord amb aquesta

proposició no de llei i estam d’acord amb les esmenes que

presenta Ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, però només es votarà una de les dues segurament.

Pel Grup Parlamentari Podem té la paraula el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Això va ràpid, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Sureda, de

veritat em sap greu dir-ho, en el sentit de com serà el nostre

vot, serà en contra, però si, em permet una mica la ironia, entre
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cometes: Houston, you have a problem!, podriem dir: Balears

o educació, tenim molts de problemes!, Sra. Sureda; és a dir,

vostè... i abans justament hem parlat aquí els diferents diputats

i diputades sobre aquests anys de lluita, anys de retallades que

venim patint durant... i concretament en tot l’Estat, però

concretament a la nostra illa, i sincerament entenem

perfectament la seva proposició i que sigui interessant, però

miri... li faig una pregunta o a la resta: i quants d’anys fa que no

es convoquen oposicions en educació a les nostres illes?

Patim per la nostra desgràcia -i parlo com a docent, i aquí

en tenim uns quants- en el cas de Balears tenim

aproximadament un 40% d’interins, a les Pitiüses, a Formentera

i a Eivissa, un 50%.

I jo ara he de..., si em permeten un parell de minuts, contaré

el meu cas, és a dir, jo soc docent de Formació Professional,

concretament la meva especialitat és Organització i Gestió

Comercial, i el meu centre porta anys i anys, dècades impartint

Comerç i Màrqueting, ara amb la nova LOE ha canviat el títol,

i mai no han estat convocades aquestes places. Jo estic

condemnat, i molts dels meus companys de Formació

Professional estam condemnats a ser ad aeternum  interins. Em

sembla que això... de veritat, jo animo i de veritat demano a

tots els governs i a aquest en concret, que és el govern que

tenim actualment, que d’una vegada doni estabilitat a unes

plantilles que portem anys, dècades patint una interinitat i una

incertesa que... inestabilitat als centres educatius, moltes

vegades canvi de professorat d’una banda a una altra, d’illa a

illa y tiro porque me toca, etc.

Per tant, em sap molt de greu, de veritat, però penso que

tenim molts de problemes, hem parlat en aquest cas de donar...

perquè, és clar, si no donam estabilitat o tenim una plaça fixa

de... què parlem de catedràtics?; és a dir..., no tenim una

estabilitat davant d’aquests docents, per tant, no podem parlar

de catedràtics. I a més a més li preguntaria, Sra. Sureda: això

suposarà un increment per a les arques d’aquest govern, el

reconeixement d’aquest... element, com a catedràtic, aquest

complement pertinent?

Tenim molt clar que, Sra. Sureda i resta de diputats i

diputades, tenim molts de problemes, hem d’intentar veure i

prioritzar com portem ja en aquesta comissió i en algun

moment en el Ple cercar solucions, fer-les arribar al Govern, a

la conselleria pertinent i pens que això ara mateix no és una

prioritat. De veritat, hem d’apostar i invertir en educació,

només faig una reflexió ara que estam tots amb els pressuposts,

destinar actualment o en els pressuposts del 2016 només el

2,96%, no arriba a un 3%, a educació, quan són pocs més de

800 milions d’euros el que es destina, tenim clar que a les

nostres illes patim un dèficit al qual s’ha de posar solució. Per

a nosaltres, des de Podem, des del nostre grup parlamentari, la

veritat és que és molt decebedor veure aquestes xifres.

Sra. Sureda, seguirem treballant i segur que ens (...). 

Sra. Ballester, volia comentar-li i aprofito el moment,

perquè justament vostè ha fet..., abans d’aquesta lluita que anys

enrera hem estat i fins fa molt poc, les persones que hem

treballat dins els docents, resulta que l’acord marc que s’ha

firmat, només l’han firmat l’STEI i Comissions, només dos dels

sindicats, i resulta que aquests dos sindicats ja no són

majoritaris, hi ha altres sindicats nous, com Alternativa o UOB.

I faig present que pràcticament el 70%, és a dir, quasi 5.000

persones docents han anar a votar, i el 70% dels docents, de

l’Assemblea de Docents, ha dit no a aquest acord marc. 

Per tant, hi ha moltíssimes coses i quan realment parlem de

què s’ha aconseguit, o des de la conselleria han firmat,

mitjançant els nostres representants sindicals, per part de

FAPA, per part de l’Assemblea de Docents, per part de molts

colAlectius, Crida!, etc., realment no estam contents amb els

pressuposts.

I per tant, Sra. Sureda, em sap molt de greu dir-li que no

votarem, però que segur que arribarem a consens i votarem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres tampoc no votarem a favor

d’aquesta proposició no de llei. Primer, per això que ha

expressat ara en Salvador Aguilera, que Déu n’hi do! Quants

problemes hi ha en el món educatiu, com per ara preocupar-nos

dels catedràtics, amb tots els meus respectes, ara ho explicaré...

(Rialles i remor de veus)

Perdonau, ara, si jo fos professora meva, m’hauria suspès

per llengua oral, de mal explicat. Però ara m’explicaré més bé.

Que quedi clar que creim en l’excelAlència professional, en

els projectes d’innovació, això ho esmentava la proposició no

de llei, la investigació i la recerca i la dignificació de la

professió docent. També pensam que les necessitats dels

instituts i del professorat que hi treballa, no són en cap cas en

aquests moments la convocatòria d’un procés d’oposicions, o

d’un concurs de mèrits per a catedràtics. La innovació,

l’excelAlència, la recerca, la dignificació dels i de les docents ha

de partir en aquests temps que corren per la feina en equip.

Entenem els projectes que promouen la motivació del

professorat com un projectes colAlaboradors que desenvolupen

el treball cooperatiu.

Entenem la millora del sistema si es presenta de manera

horitzontal, en què siguin prioritaris els processos democràtics

participatius, que conduiran llavors a una assumpció de

responsabilitats. La importància de la participació activa dels

docents és més forta, si tothom és considerat de la mateixa

manera. No creim que sigui necessari la imposició de galons

per poder dur endavant projectes d’innovació, o d’excelAlència.

Ho hem dit abans, estam a favor de la formació continuada

i la investigació docent i que les persones amb més experiència,

però que estiguin ben motivades, perquè no sempre tenir més

experiència vol dir estar ben motivat. O podrem dinamitzar

equips educatius i transmetre els seus coneixements. Tampoc
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no estam en contra de l’experiència i l’antiguitat, que sempre

és un grau.

També volem fer esment a la situació que la figura del

catedràtic només està contemplada per al cos de Secundària. I

des d’aquí volem deixar palès que en el cos de mestres de

Primària i Infantil, també es mereixen el nostre més absolut

respecte i també volem posar en valor la seva inestimable feina.

També com que tenen molts d’anys d’experiència, també poden

dinamitzar equips, també poden participar en projectes

d’innovació i no se’ls contemplarà en cap cas la seva figura

com a catedràtics.

I finalment, a la Sra. Sureda, quan aquí s’han presentat

algunes iniciatives, han dit: i què val tot això?. I avui ella ha

presentat una iniciativa i no ha dit què val? I jo sí que m’he

posat en contacte amb persones..., també m’he posat en

contacte amb companys d’instituts que m’han dit: catedràtics,

però si d’això no en parla ningú! Això, si en tenim qualcun a

l’institut, ni sabem que ho és, i moltes vegades són catedràtics

i no volen ocupar la prefectura, ni d’estudis, ni de departament,

sinó que volen viure una millor vida,...

(Algunes rialles)

... que també en coneixem.

I jo sí que ho he investigat i podrien cobrar 100 euros més

de complement de destí que un company d’ESO, que no fos

catedràtic, i 200 euros més que un mestre de Primària, que tal

vegada tendria la mateixa investigació, duria a terme projectes,

etc.

Per tant, pensam que aquesta inversió dedicada a persones,

podria dedicar-se a plans de formació permanent per al

professorat, que promoguin aquesta innovació i aquesta

excelAlència docent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Per part del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Sureda, nosaltres des del

nostre grup estam totalment a favor de mesures de motivació,

de reconeixement, d’incentivació del bon exercici professional

i, a més a més, creiem que és fonamental per a la funció

pública, que s’estableixi uns sistemes de carrera professional,

entès com un sistema en què els funcionaris vagin adquirint

majors nivells de formació, major responsabilitat i evidentment

també major retribució.

Tot això, de fet, està recollit en el pacte educatiu, on es

parla de la carrera professional i es parla doncs del professorat

novell, de diferents nivells d’expertesa, al cap damunt de les

quals els professors són capaços de liderar projectes de recerca,

d’innovació educativa. Per tant, nosaltres, com a signants del

pacte educatiu, estam totalment a favor d’això. Pensi que en

aquest esquema de carrera professional, es parla de conceptes

com l’avaluació permanent, d’avaluació feta per iguals, pels

propis companys. També d’un concepte molt important que és

la millora colAlectiva, és a dir, s’arriba a afirmar en el document

del pacte educatiu, que la millora individual aïllada no és

efectiva en el món de l’educació i que per tant, la millora

professional del docent ha d’estar emmarcada en una millora

d’equip, en una millora colAlectiva, en un projecte de centre, en

un projecte de departament, etc.

Tot això, el que li vull dir és que està d’alguna manera a

anys llum del que vostè ve plantejar-nos avui aquí amb la figura

de catedràtic, que jo quan ho vaig llegir, ostres! Em vaig

imaginar una toga plena de caspa, amb el tema de la càtedra. És

una fórmula molt antiga d’això que dic jo de la carrera

professional, però summament antiquada, on sembla que el

professor, per poder fer tots aquests exercicis, o totes aquestes

mostres de dedicació, de motivació, etc., doncs ha de tenir la

medalla de la càtedra penjada del coll.

Tot això, a més a més, en un context..., ja hi han fet

referència els companys que m’han precedit en l’ús de la

paraula, amb un percentatge d’interins..., interins que no és una

situació de partida, és una situació d’arribada a la seva carrera

professional. I a més a més, amb una situació pressupostària en

què fins i tot tenim dificultats per pagar compromisos ja

adquirits amb els treballadors, amb les fórmules d’antiguitat ja

previstes, com els sexennis o altres complements previstos a

diversos projectes de carrera professional.

Jo faig una mica la mateixa reflexió que abans amb el tema

dels pedaços, una política educativa ha de ser global i no

podem resoldre, per molt que ens sembli que una petició

concreta, perquè jo evidentment amb això no estic dient que no

hi hagi moltíssims professors que es mereixen aquest

complement de 100 o de 200 euros, però crec que això ho hem

d’aconseguir..., crec que el pacte educatiu aquí ha estat una

gran aportació i a més a més, ha sorgit de la societat civil, amb

el que això costa de fer aquesta visió global, i el que hem de fer

és desplegar mesures des d’aquesta visió global i no anar

posant pedaços amb petites millores que moltes vegades, no dic

que sigui aquest cas, obeeixen a interessos de grups que tenen

major accés als diferents grups parlamentaris i que al final són

una anècdota, una gota d’aigua, amb un efecte multiplicador en

la millora del sistema totalment limitada. Pel que hem d’apostar

és per aquestes mesures holístiques, que veuen el sistema en el

seu conjunt i que ens han de portar realment a una major

motivació i reconeixement de la feina dels docents.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé Sra. Sureda, jo ja li avanço que

el nostre grup també votarà en contra d’aquesta PNL, no

perquè sigui una cosa que no procedeixi. Jo crec que és una

PNL que s’ha presentat fora de temps, crec que és una PNL que
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s’ha presentat massa prompte, ja li he fet arribar aquesta

reflexió.

És ben cert que la LOE parla del catedràtic d’ensenyament

i del reconeixement de l’experiència, etc. Però clar, jo també li

ho havia de preguntar quin cost econòmic té això? Què val

això? Què costaria això? Perquè també l’important és a qui

afecta, afecta un grup de persones, molt poques.

Jo m’he quedat molt sorprès aquí, el Sr. Vidal ha fet aquí

una reflexió extensa i ha dit que ho votarà, votarà a favor. Jo

després d’aquesta reflexió tan extensa, m’he quedat una mica

esverat de veure que a ell li sembla bé que es paguin més

complements, que es facin més processos d’oposicions, etc.,

quan després van al Ple i posen a baixar del burro els

pressuposts, dient que només feim que gastar més, gastar més

i gastar més. I ara resulta que això no és gastar més, d’acord.

Per tant, no ho sé, és una cosa que m’ha sorprès.

Després també m’ha sorprès que parli de què s’han de

convocar oposicions o concurs de mèrits, quan des del Partit

Popular no s’ha presentat ni una convocatòria d’oposició, ni

una convocatòria.

Jo perdoni, Sra. Sureda, vostè diu que ho presenta per

dignificar la figura del docent. Jo li dic que dignificar la figura

del docent sí, en som partidari, però la figura de tots els

docents, de tots els docents, no d’uns quants docents, d’acord?

Estic molt d’acord que s’han de dignificar els professors de

Secundària, però també s’han de dignificar els professors i

mestres de Primària. També s’ha de dignificar el professorat de

Formació Professional, d’acord?

Però crec que el que hem de fer per dignificar a tothom, és

almanco deixar tothom com estava abans que aquesta política

del Partit Popular de la legislatura passada, arrabassés aquesta

dignitat. Dignificar la figura del docent és intentar tornar el

complement de tutor. El tutor és una figura clau, Sra. Ballester,

dintre de l’aula, dintre de l’aula de Primària, de Secundària i

d’FP. I el tutor no està reconegut enlloc, ningú no reconeix la

feina del tutor. La feina del tutor és una feina àrdua, és una

feina complexa, és una feina esgotadora, és una feina que

t’enfronta a tothom, amb els teus companys i t’enfronta als

pares. Jo li ho dic com a professor, que jo també sóc professor

i penso que s’ha dignificar la figura de tots els professors.

Dignificar la figura dels docents significa retornar el

complement de cap de departament, portar un departament

dignament suposa molta feina i també suposa que s’ha de

dignificar, siguis o no catedràtic, perquè hi ha molts

departaments que per raons ics els caps de departament són

professors interins i si no vagi a les illes d’Eivissa i Formentera

i en parlarem.

I dignificar la figura del docent, suposa retornar aquest

complement de formació i actualització. Això sí que dignifica

la figura del docent, un incentiu a la formació, un incentiu a la

carrera docent. Tot això dignifica, d’acord?

Per tant, no podem acceptar aquesta PNL perquè el primer

que hem de fer és, primer, estabilitzar plantilles i consolidar

plantilles. Aquest 25% d’interinitat arreu de les Balears,

agreujat a Eivissa i Formentera en més d’un 50%, crec que si

no solucionam això no dignificarem mai la figura de cap

docent.

Després, hem d’estabilitzar, hem d’augmentar les plantilles

retallades. El Partit Popular va posar la tisora i ala, a retallar

professors! Clar, si ara no els podem posar, perquè clar, gastem

massa i anam abocats, segons diu el Partit Popular, a una

despesa, retornem a les cavernes del pacte, com deia l’altre dia,

què vol que li digui? Si no tornem a les plantilles, a la situació

anterior, malament. Per tant, el que hem de convocar són

oposicions, però oposicions, oposicions de professors de

Secundària, oposicions de professors de Primària, oposicions

de professors d’FP, oposicions de professors d’escoles d’art.

Hem d’estabilitzar les plantilles, perquè amb això el que fem és

assegurar la continuïtat dels projectes; aquests projectes dels

quals parla la Sra. Ballester, amb unes plantilles del 50%

d’interinitat, no poden sortir endavant.

Miri Sra. Ballester, aquí tenim l’Informe anual de la

comunitat educativa, fet pel SEDEIB, que són les associacions

de directors de secundària, en el qual, en aquest informe diu

que el problema més greu que ha tingut l’educació els últims

dos curs ha estat la reducció del professorat en un 33%. Això

és un informe de la federació de directors, d’acord?

També diu que un dels problemes més importants que té és

la inestabilitat de les plantilles. Un 81% dels centres tenen un

moviment de plantilles superior al 15% del professorat. Com

vol continuar amb projectes? Aquests projectes de connexió

amb la Universitat i totes aquestes coses meravelloses, des del

punt de vista teòric, però que després vostè se’n va a l’Institut

Mestre Lluís Andreu i oblidi-se’n, oblidi-se’n, perquè allà

enguany hi ha 20 professors nous, l’any que ve n’hi haurà 25,

perquè la mobilitat de plantilles és brutal.

Per tant, per dignificar hem de fer que les plantilles no es

moguin. Com no es mouran? Consolidant les places,

augmentant plantilles orgàniques. Li he de dir que hi ha un

acord o un preacord de la conselleria per a la recuperació de la

paga extra, hi ha un preacord per augmentar la rapidesa de les

substitucions, hi ha un acord per consolidar les plantilles

orgàniques. Això és dignificar la figura del docent, això és

millorar la qualitat educativa.

I per acabar, dir que formació sí, revalorització sí, però una

formació com diu el Pacte per les illes, a través del consens i

amb la figura del professor tutor, etc. Muntar una carrera

professional dintre dels consells i de les necessitats, adequada

a les necessitats del centre, no a les necessitats de les persones,

que és la diferència entre allò que es proposa amb els

catedràtics i allò que es proposa.

Ara, els catedràtics el que es proposa és: una persona fa

molta investigació i per tant té molts de punts i per tant, té una

carrera. I amb el pacte allò que es proposa és: un centre té unes

necessitats i per tant, es forma el professorat en aquelles

necessitats que té el centre i tenen els alumnes. I això sí que

beneficia els alumnes, a tots els alumnes, això sí que es

multiplica, perquè es plantegen projectes per a tots, d’acord?

Per tant, no li podem acceptar aquesta...
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Procedeix ara a la suspensió de la

sessió per un temps de deu minuts. Per a la qual cosa es demana

al grup proposant si vol una suspensió de la sessió, o si podem

continuar?

Per fixar-ne la posició i assenyalar si accepta les esmenes té

la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President. Sí que li accept les esmenes al Grup

Parlamentari Mixt. És cert que hi ha d’haver una avaluació i a

posta des d’Inspecció de la conselleria hi ha de ser, o hi hauria

de ser, és evident quan hi ha un projecte com aquest en marxa.

I sí que amb les bases, jo crec que tot el tema dels mèrits,

segons les àrees s’inclourien, això evidentment també seria la

conselleria la que ho prepararia i s’inclourien els diferents

mèrits, segons els estudis i les feines fetes.

Ara bé, a mi que em diguin: ara no toca, ho puc entendre,

això ho puc entendre. Que hi ha, no un, n’hi ha molts de

problemes en educació, però també deixi’m o permeteu-me el

to irònic de quan jo us deman si hi ha doblers, em deis que sí,

jo dic, jo també ho intentaré, si hi ha doblers per això hi pot

haver. Jo no us deman quantes places s’han de convocar de

mèrits, jo no dic quantes, jo dic que es faci feina en aquest

sentit.

Jo, equip, un equip, s’ha de fer feina en equip, clar que sí,

jo som mestre d’Infantil i és importantíssim fer feina en equip,

però la motivació personal del professor, això és per a la

motivació personal, que no lleva qualsevol altra motivació en

equip ni feina tutorial que es pugui fer, motivar, tenir ganes,

incentivar, responsabilitzar, recerca, això no va en contra de res

del que heu dit vosaltres, de res. Només a Secundària, no passis

pena, o no passin pena, si nosaltres un dia som a Madrid, us

assegur que demanarem que també es faci a Primària, per què

no? No és només dignificar, és una passa més, és més, des del

segle XIX hi ha aquesta figura, però no lleva que no sigui

positiva professionalment per poder aspirar, perquè un

professor, com ha dit el portaveu, em qued aquí, no, per poder

aspirar a més, per què no et poden incentivar amb un plus no

només econòmic sinó d’unes responsabilitats? Tu saps que pots

arribar a més. Que no és el moment? Em sembla molt bé que ho

digueu, ara, crec que la figura del catedràtic és una figura

important i és una figura que dignifica aquella persona. 

La feina en grup, la feina... no la neg de cap i que tenim

molts de problemes, molts, i s’han de resoldre, evidentment que

s’han de resoldre, i supòs que el Govern resoldrà, o ho

intentarà. Nosaltres donàvem una opció més, que ara no toca,

no toca. La presentarem d’aquí dos anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Entenc que podem procedir a la

votació de la proposició no de llei amb les esmenes del Grup de

Ciutadans...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Jo no puc parlar ara? No.

EL SR. PRESIDENT:

... el Grup Mixt. No, en teoria ja no, bé, a no ser que sigui per

retirar qualque esmena de les que ha dit, per tant...

(Remor de veus)

... entenc que procedim a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 4 vots a favor.

Vots en contra? 7. 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei...

perdó, perdó, perdó, ho he de repetir, des del primer moment.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 8240.

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