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EL SR. PRESIDENT:

Trobau que comencem? 

1) Proposició no de llei RGE núm. 3623/16, presentada

pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a impuls a la

formació universitària de l'Escola d'Hoteleria de les Illes

Balears.

Respecte de l’ordre del dia, hi ha hagut un escrit presentat

per la Sra. Tur, portaveu de Gent per Formentera-PSOE, en què

demanava l’ajornament i deixar damunt la taula la PNL que

havia de defensar perquè ella no podia assistir. Si ningú no té

cap inconvenient deixaríem el punt per a la setmana que ve i

només faríem la segona PNL.

Molt bé. Idò així començarem la sessió d’avui i en primer

lloc es demanaria si es produeixen substitucions.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3625/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a implementacions bàsiques als centres

d'ensenyament de persones adultes (CEPA).

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en el debat de les proposicions... la Proposició no de

llei RGE núm. 3625/16. Bé, ja he dit allò del Grup Mixt.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

3625/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES, relativa a implementacions bàsiques dels

centre d’ensenyament de persones adultes (CEPA).

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, des d’El Pi

avui volem presentar aquesta proposició no de llei per posar

damunt la taula els problemes i entrebancs que arrosseguen els

centres d’ensenyament de persones adultes. Consideram que

aquests centres són fonamentals per garantir el dret d’accés a

l’educació d’aquelles persones que havent superat l’edat

d’escolarització volen continuar formant-se o volen adquirir les

capacitats per assolir determinades titulacions acadèmiques que

els resulten necessàries.

Des d’El Pi creim que l’educació de les persones adultes

constitueix un element molt important a l’hora de dissenyar el

gran projecte comú paneuropeu que suposa avançar cap a

l’assumpció plena de la societat del coneixement. De fet en

aquest sentit existeixen diversos programes a l’estratègia

Europa 2020 que incideixen en la formació de persones adultes,

en la millora de les competències acadèmiques del conjunt dels

ciutadans i en l’aprenentatge a través de la vida. Emperò aquí,

parlant clar, durant llargues temporades les escoles d’adults han

estat la ventafocs del sistema educatiu. En primer lloc, no s’hi

han invertit els recursos necessaris perquè poguessin dur a

terme la seva tasca i han mancat del dinamisme i la capacitat

d’innovació que caracteritzen altres capes del nostre sistema

educatiu; així mateix sovint han estat considerades com un

element perifèric del sistema educatiu, de manera que no s’ha

duit a terme el necessari debat sobre el model que han de seguir

ni sobre el paper que han de fer en el conjunt de la nostra

societat. Possiblement amb aquesta actitud hem oblidat que les

escoles d’adults són generadores de ciutadania activa. 

Aquesta consideració perifèrica també ha afectat el

compliment de la normativa en qüestions que afecten el sistema

educatiu de manera general, com ara, per posar només un

exemple, l’oferta de formació lingüística; alguns CEPA no

tenen una oferta mínima de català per a estrangers o

incompleixen directament l’horari d’ensenyament de les

llengües oficials. 

Una altra qüestió important però que també ha estat

oblidada massa sovint és que l’alumnat del CEPA és tan divers

com l’alumnat de les diferents etapes de l’escolarització oficial

obligatòria. La diversitat que trobam entre els infants i

adolescents la trobam també a l’hora de contemplar

l’escolarització de persones adultes; hi ha igualment persones

amb problemes d’aprenentatge, dislèxics, alumnes amb dèficits

de diverses tipologies i un llarg etc. L’atenció a la diversitat,

per tant, resulta igual de necessària als centres d’ensenyament

de persones adultes que al sistema educatiu en general, però

existeixen centres, com ara el CEPA Pitiüses, on no hi ha una

sola plaça dotada per a l’atenció a la diversitat.

D’altra banda se suposa que un adult que augmenta les

seves capacitats acadèmiques hauria de tenir més possibilitats

d’accedir a llocs de treball que abans de completar aquesta

formació; per tant entenem que la relació entre els CEPA i el

món de l’empresa hauria de ser completament fluïda i

permanent. Ens trobam, emperò, amb una situació ben

particular: actualment la relació entre els CEPA i el món de

l’empresa és ínfima i no es treballa de manera regular, pactada

i consensuada entre totes les parts. Els vincles entre les

institucions del món del treball i les escoles d’adults no s’han

estudiat; d’aquesta manera moltes persones veuen com un

augment en la seva formació no suposa més oportunitats en

l’àmbit laboral i, a la vegada, les empreses desaprofiten

persones més formades per pura manca d’informació i de

relació mútua.

En definitiva, des d’El Pi pensam que és necessari repensar

els CEPA, assegurar que la normativa vigent es compleixi, i si

no és així fer-la complir. També pensam que s’ha de garantir la

possibilitat que els alumnes hi puguin aprendre amb normalitat

les dues llengües oficials de la nostra comunitat autònoma.

També creim que és imprescindible dotar les places d’atenció

a la diversitat que siguin necessàries de manera que no quedi

cap centre amb almanco una plaça. Una altra proposta que feim

és estimular les relacions entre el CEPA i els agents econòmics

de les Illes Balears per reincorporar aquestes persones a la vida

laboral o per ajudar-les a millorar i progressar en la seva

carrera professional d’acord amb les capacitats que han

adquirit. I, per acabar, també creim que és necessari estudiar

l’adequació de l’oferta formativa a l’entorn social en què es

troba cada CEPA.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603623
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603625
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He vist que ens han presentat tres esmenes. Si vos pareix bé,

una vegada que s’hagi fet l’exposició jo ja exposaré el nostre

posicionament. Gràcies, i esperam el vostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Efectivament, s’han presentat tres

esmenes a la proposició no de llei, la RGE 9010/16, del Grup

Parlamentari Socialista, i les RGE núm. 9012 i 9013/16 per

part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per una

banda he de dir que..., bé, don les gràcies a El Pi per portar

aquesta proposta. Aquesta proposta és una proposta interessant

perquè encara no hem parlat durant aquest temps de la

formació d’adults. El que passa és que penso que hauríem de

donar-li dues voltes més, ja que realment l’educació d’adults té

unes finalitats molt específiques: la finalitat que té la formació

d’adults és una formació de caràcter propedèutic i de caràcter

també alhora final; per tant és una formació que fa una

formació de caràcter integral, però també és un formació per a

la vida i per dotar d’eines, eines a les persones adultes per

poder superar els diferents entrebancs.

El que està clar és que l’escola d’adults s’ha de convertir en

una eina perquè les persones que ja han acabat la seva vida

escolar puguin anar superant escletxes al llarg de la seva vida,

les escletxes que es van generant, siguin escletxes socials,

siguin escletxes de coneixements, siguin escletxes lingüístiques,

siguin fins i tot escletxes manipuladores, com jo (...), o com es

diu normalment tecnològiques, o també fins i tot escletxes

laborals. És a dir, la finalitat de l’educació d’adults és ajudar

les persones a superar aquests entrebancs i poder continuar la

vida tenint una vida plena i una vida participativa i activa.

Per això el decret d’organització de l’educació d’adults

separa, per una banda, l’educació formal, bàsica, inicial,

secundària per a adults, etc., que faria superar les escletxes de

coneixements, però també hi ha una educació no formal, una

educació no formal per poder ajudar els adults a anar superant

els seus nivells, normalment són proves per anar a GES, a

graduat a secundària lliures, proves per anar a batxillerat lliure,

preparar proves per accés a la universitat, i proves d’accés a

cicles formatius de grau mitjà o superior. Per tant són uns

centres on ajuden els alumnes o ajuden la gent a poder superar-

se acadèmicament.

Però també fa una ajuda de superació d’escletxes

lingüístiques; d’escletxes lingüístiques hi ha una escola que

prepara els alumnes per examinar-se a les escoles oficials

d’idiomes dels diferents nivells de llengües estrangeres, o bé les

proves d’acreditació de català, i a moltes d’elles

majoritàriament també hi ha aules d’acollida lingüística, que és

el que fa que aquestes escletxes entre la societat i els

nouvinguts vagin superant-se.

Per una altra banda també tenim l’escletxa tecnològica a

través d’iniciació a les noves tecnologies o a les tecnologies de

la informació i la comunicació o bé les unitats de competència

agrupades en aquelles qualificacions professionals de nivell 1,

que això els permet incidir-se dintre del món laboral que és el

que es parlava.

I finalment, i crec que és el més important i és en el que a

partir d’ara les escoles d’adults  agafaran empenta, que és la

superació de l’escletxa laboral. Per què?, perquè les escoles

d’adults ara es convertiran, a patir d’ara es convertiran en

aquells escoles on s’acrediten les competències clau. Les

competències clau seran aquelles que els treballadors

necessitaran acreditar per poder passar a la formació

professional ocupacional dels diferents nivells, de nivell 1, de

nivell 2, de nivell 3 i per tant, es convertiran en un òrgan de

superació, és a dir, si acreditem competències clau, acreditem

possibilitat de millora, d'acord?

Per tant, veient que aquesta PNL, està molt bé que se’n

parli, que es parli d’adults, però veient que la formació d’adults

requereix per una banda una legislació específica, té una

organització molt peculiar, molt específica, no és el règim

general de centres; per una altra banda necessita una

metodologia molt específica, molt, la seva característica és la

utilització de metodologies individualitzades i particularitzades,

és a dir, una escola d’adults on no s’utilitzi una metodologia

individualitzada no és una escola d’adults, per tant..., això ve

a compte dels punts de la proposta de després.

I finalment, les escoles d’adults, com que són la base per tal

que els treballadors puguin assolir diferents certificats de

professionalitat, tenen molta relació amb el món laboral, però

aquest món laboral té relació a través dels serveis d’ocupació,

que són els que després faran la formació i l’acreditació de

certificats de professionalitat a través dels requisits formals o

ensenyaments no formals com el reconeixement de

coneixements no formals conforme està fent el servei

d’ocupació.

Per tant, pensam que de la PNL que s’ha presentat, jo

demanaré que votem de manera individualitzada els punts. Al

punt 1 crec que votarem a favor, però trob una bogeria instar el

Govern a complir la normativa, és a dir, si ja dubtem que el

Govern incompleix la normativa estem... dubtant, estem

dubtant, no?, aquí s’insta el Govern a assegurar el compliment

de la normativa, si no compleix el Govern idò ja... però bé, es

pot reiterar, com a una cosa de caràcter reiteratiu.

Al punt 2, que és el tema de les llengües oficials, ja hem

parlat que es fan cursos d’alfabetització en funció de la gent

que té i, per tant, tampoc no té massa sentit. 

Al punt 3 sí que li dic que nosaltres, des del Grup Socialista

votarem en contra perquè, primer, l’atenció a la diversitat està

implícita en la filosofia de l’escola d’adults i, a més a més, això

comporta també una sèrie de despeses extraordinàries i té unes

característiques i aquestes despeses pensam que, si estem

durant tot aquest temps parlant de les mancances de l’educació

reglada, aquesta educació, l’atenció a la diversitat ja va

implícita en la formació. Per tant, creim que tal vegada fa falta

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609010
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609012
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609013
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dotar de personal, de més personal, però precisament places

d’AD.

Del punt 4, hem presentat l’esmena en la qual demanem que

aquesta relació es faci a través del SOIB que és el que

s’encarrega de la intermediació i per tant, de casar la necessitat

formativa amb la demanda laboral.

I finalment el punt 5, bé, el votarem a favor, però el punt 5

és obvi, és a dir, l’escola d’adults ha d’oferir allò que la societat

li demana perquè realment -i amb això acab- l’alumnat de

centres d’educació de persones adultes presenta diversitat

d’origen, d’entorns familiars, socials, capacitació, nivells

formatius, etc. L’oferta formativa que s’ofereix ha d’atendre

aquesta diversitat amb plantejaments flexibles que permetin

adaptar-se i respondre a les necessitats i interessos de cada

persona, així com una oferta diversa pel que fa a l’organització

i al desenvolupament del currículum. Això és l’exposició de

motius de l’ordre que desenvolupa l’escola d’adults i per tant,

penso que ja està reflectit com cal.

Per tant, aquest punt el votarem a favor, però és l’essència

mateixa de l’educació d’adults.

I això és tot, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per defensar les esmenes del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per

deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Companys i companyes

diputats, Sra. Sureda, jo penso també com el Sr. Casanova que

el tema que vostè ens planteja és molt important, per a mi

sobretot de tots els aspectes que vostè ha citat el més important

és el que ha dit del paper que té per reforçar els lligams de

ciutadania amb una perspectiva de formació al llarg de tota la

vida, doncs és obvi que les escoles d’adults juguen un paper

molt important per integrar tots els subsistemes de formació i

per tal que les persones amb circumstàncies diverses, ja sigui

perquè en el seu moment no varen acabar la formació, perquè

arriben al país sense la formació adequada o pel motiu que

sigui, doncs tenen aquesta possibilitat d’anar adquirint les

competències o les qualificacions que els permetin estar dins

els canals previstos en aquesta formació al llarg de tota la vida.

Abans de continuar vull fer, però, simplement una reflexió

sobre la... una mica aquí hi ha sobre la taula la tensió entre

invertir més en la formació inicial o en la formació d’adults,

no? Evidentment, mentre hi hagi (...) formatives, siguin del

nivell que siguin s’hi ha d’invertir, però hem de tenir sempre

present que l’euro més ben invertit és el de l’educació infantil,

com més prest estigui reforçada la base del sistema, més

factible serà després reciclar treballadors, com més hagin

adquirit les competències més inicials, per això com diu molt

bé una amic meu especialista en aquesta matèria, diu que igual

que seria totalment inadmissible que un pediatre cobrés menys

que un gerontòleg, en canvi al nostre sistema educatiu,

malauradament, els que s’ocupen de la fase més important de

la formació de la persona són els que tenen menys qualificació

professional i menys sou, no?, però bé, aquesta és una reflexió

una mica que... porto a colAlació en el tema aquest de la

formació d’adults, és a dir, el Sr. Casanova hi feia referència

d’alguna manera quan estàvem parlant de l’elecció política

d’on hem de posar els doblers en educació, jo crec que és obvi

que la formació inicial sobretot dels infants, dels joves,  encara

que malauradament signifiqui tenir més recursos per altres

subsistemes de formació, és fonamental.

És obvi que parlem d’un subsistema educatiu com el que

vostè ens planteja mai no em de perdre de vista la importància

de la coordinació i la integració del sistema, és a dir, tots els

recursos de què disposa el sistema educatiu han d’estar

integrats per donar resposta a les diferents necessitats

formatives de la població.

Crec que... bé, estic d’acord amb bastants dels temes que

vostè ha plantejat a la seva proposició no de llei, però crec que

el que vostè demana dintre del terreny del que seria la inserció

laboral, que jo també he presentat una esmena sobre aquest

tema que va en la mateixa línia que la del Sr. Casanova, tot i

que evidentment no es pot dir que les escoles d’adults hagin de

ser-ne alienes, crec que és una responsabilitat que sobretot ha

de recaure sobre el subsistema de formació professional, entre

altres coses perquè, sense perjudici del que ha comentat el Sr.

Casanova de la qualificació professional de nivell 1 i de les

competències clau, simplement els centres d’educació de

persones adultes no tenen el personal tècnic necessari per a la

qualificació professional orientada a la inserció laboral, una

altra cosa és..., és a dir competències més àmplies que després

serveixen per adquirir els coneixements per accedir a una

professió.

Per tant, no hem de confondre el que és el subsistema de

formació professional amb el sistema de formació de persones

adultes perquè potser li exigim massa, al subsistema de

persones adultes, si ens posem en una perspectiva de

coordinació amb el mercat de treball. Jo crec que sí que hi ha

de tenir un paper, però qui està cridat en primer terme per

donar resposta a aquesta necessitat, és el subsistema de

Formació Professional.

Un cop fetes aquestes reflexions globals i passant a les

esmenes que he presentat, jo d’alguna manera amb la mateixa

preocupació que ha expressat el Sr. Casanova respecte del punt

3, vaig presentar una esmena precisament perquè, bé, sempre

que jo veig una PNL en què s’insta el Govern a fer coses que

tenen una conseqüència pressupostària, és clar, evidentment

sempre som del parer que el que no podem fer a través d’una

PNL és impugnar el que hem aprovat a través de Llei de

pressuposts, aleshores quan instem el Govern que faci una

despesa, prioritzi una despesa o materialitzi una despesa, crec

que no podem passar l’arada davant dels bous i que hem de fer-

ho sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries i de

les prioritats globals del sistema educatiu, a part que és

impossible fer-ho perquè una PNL evidentment no té rang de

llei i, per tant, no pot impugnar de cap de les maneres els

pressuposts, el que no podem fer és instar a través d’una PNL

el Govern a fer una cosa diferent de la que l’hem instat a fer a

través de la Llei de pressuposts.
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Per tant, per intentar salvar aquest punt, d’alguna manera

donaré resposta a la crítica que li feia el Sr. Casanova, per

intentar salvar aquest punt, hi he afegit aquests dos matisos. És

a dir, sempre tenint en compte les disponibilitats

pressupostàries i en el marc de les prioritats globals en la

política educativa.

D’altra banda la veritat és que la terminologia d’atenció a

la diversitat, segons he pogut informar-me, està un poc

desfasada i actualment allò que eren les passes d’atenció a la

diversitat s’estan substituint per altres perfils, que tal vegada

algú més expert que jo en el funcionament dels centres, podrà

donar més llum sobre aquest tema, però és una terminologia

que tampoc la veiem gaire adequada. 

I la segona esmena va totalment en la línia de la que ha

presentat també el Sr. Casanova. És a dir, a nosaltres ens

sembla bé que hi hagi aquest lligam o aquesta coordinació entre

el subsistema de formació de persones adultes i les necessitats

de les empreses, però, com que precisament ja he dit al

començament que creiem que és fonamental que hi hagi una

integració dels diversos subsistemes en un sistema global de

formació i precisament per això sempre hem aplaudit la

coordinació que hi ha en aquests moments entre la Conselleria

d’Educació i la Conselleria de Treball, simplement hem volgut

contextualitzar això, és a dir, no com una acció que ara ens

traiem de la màniga, que ara els centres de persones adultes es

coordinin amb el món de les empreses, sinó que aquesta

coordinació s’ha de fer en la programació global de

l’ensenyament i dintre d’aquesta programació global,

evidentment hi ha d’haver-hi una acció específica perquè

aquesta coordinació es materialitzi en l’àmbit de la formació de

persones adultes.

Un cop presentades les esmenes, només dir-li per tot el que

he dit que, en cas que vostè no acceptés l’esmena que li faig en

el punt 3, demanaríem votació separada i nosaltres votaríem en

contra d’aquest punt.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Torn de fixació de posicions. Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente, per un temps

de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots. En principi, la

posició del Grup Popular serà favorable a la proposició no de

llei que presenta El Pi. Trobam que l’ensenyament de persones

adultes, com diu l’exposició de motius, ha estat sempre

considerat com una part perifèrica del sistema d’ensenyament,

però que cada vegada ha tingut més importància i que de cada

vegada en tindrà més.

Quan inicialment la formació de persones adultes era un

ensenyament per a persones que havien quedat penjades del

sistema educatiu, que es volien treure una titulació ja quan

havien passat l’edat de l’ensenyament obligatori, açò va ser el

nucli inicial de l’ensenyament de les escoles d’adults. Però açò

ha evolucionat i ha evolucionat de forma que es donen una

sèrie d’ensenyament de matèries fonamentals, que avui en dia

determinats grups o qualsevol persona es pot trobar amb la

necessitat de millorar la seva formació, bé sigui per a

ensenyaments en tecnologia, per evitar que les persones puguin

quedar fora del món actual i del coneixement, per no tenir

formació en matèria de tecnologia, en temes lingüístics, i

perquè avui en dia s’ha de tenir un concepte de formació

continuada, ningú acaba en qualsevol professió, però jo crec

que no és una qüestió d’una determinada professió, sinó és una

qüestió ja d’una societat moderna, que les persones avui en dia

tenguin el nivell que tenguin de formació, s’han de formar de

forma de contínua i integral.

Per tant, aquesta voluntat d’aquesta PNL la veim positiva.

Després quan entram en les accions concretes, clar sempre

estam en el mateix. Jo crec que totes administracions han fet el

possible per millorar l’ensenyament dels centres d’ensenyament

d’adults, però els recursos sempre són limitats. S’ha fet el

possible abans, es fa el possible ara i els recursos són limitats.

Per tant, crec que les esmenes que han presentant tant el PSOE

com MÉS per Menorca, crec que són encertades i milloren el

text, no sé quina serà la posició del grup que fa la proposta de

la PNL, però pensam que sí milloren el text definitiu.

Quant al punt número 1, el compliment de la normativa,

crec que és una qüestió evident, el Govern ha de complir la

normativa, l’ensenyament en les dues llengües oficials crec que

també és evident. L’apartat 3 que tal vegada seria el més

polèmic, el de la dotació de les places d’atenció a la diversitat,

ha de ser en funció de la capacitat financera que tengui la

conselleria. Evidentment crec que l’esmena de MÉS per

Menorca en aquest cas és encertada i crec que és correcta en

aquest sentit.

Quant a la relació, a l’apartat 4, en la relació amb el món

empresarial i amb l’activitat econòmica crec que és fonamental

avui en dia quan allò que es fa, o entra una nova línia

d’ensenyament en el tema de certificats de professionalitat. I,

per tant, crec que és bàsic i fonamental. 

I després també l’apartat 5 d’adequació a l’oferta formativa

a l’entorn social que jo crec que en part es fa, en funció que no

és la mateixa oferta formativa d’un centre d’ensenyament de

persones adultes a Menorca, que la que es pot fer a Palma. 

I per a mi hi ha una qüestió bàsica i fonamental que tal

vegada queda fora, que és el tema de la millora de les

infraestructures, la millora de les infraestructures del centre

d’ensenyament de persones adultes. I entenc que aquí també hi

ha un problema des de sempre, l’existència de dotació

pressupostària. Vull recordar que el Grup Popular li va

demanar informació precisament al conseller respecte del

centre de formació de persones adultes de Menorca, de Maó,

on tenen unes infraestructures des de fa... crec que és una lluita

de fa 15 anys, en què han passat tots els partits polítics tenint

responsabilitats de govern municipal, insular, de comunitat

autònoma i no hi ha hagut manera de tenir unes instalAlacions

dignes i en aquest moment es donen classes repartides en

diferents centres d’ensenyament. Vull dir que no es pot donar

tota l’oferta educativa de l’escola d’adults de Maó en el mateix

centre, s’han de repartir, uns van a un institut, uns altres van a
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un altre. És a dir, no hi ha capacitat per a tants. Per tant, és una

qüestió també fonamental perquè ja podem posar un suport

d’ensenyament en aquestes escoles, si ni tan sols tenen unes

instalAlacions dignes per complir la seva funció.

Per açò jo crec que és positiva la PNL, li donam un toc

d’atenció al Govern, intentant millorar la qualitat de

l’ensenyament en aquest sentit, però dins les limitacions

pressupostàries que som conscients que hi ha.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula la Sra. Camargo, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup parlamentari

estam d’acord també amb la necessitat de posar en valor aquest

tipus d’ensenyament, i estam també d’acord en la majoria dels

punts que es recullen en la proposta que ha fet la Sra. Sureda,

si bé considerem que les esmenes presentades podrien en certa

mesura també millorar el text i les propostes de la proposició

no de llei.

Estam també d’acord que hi ha coses que s’han de millorar,

però sí que és cert que hi ha uns quants punts, sobretot a la part

de la introducció, no a la part dels punts sinó de la introducció,

quan es parla dels vincles entre les institucions del món del

treball i la relació d’aquestes escoles i l’empresa, i que es

desaprofita la formació de moltes d’aquestes persones per part

de les empreses, jo crec que també s’ha de tenir en compte que

aquesta formació no es desaprofita perquè no hi hagi una

voluntat per part dels centres formatius sinó precisament perquè

a les empreses se’ls està posant cada vegada més fàcil abaratir

els acomiadaments i no aprofitar tota aquesta gent tan ben

formada, sobretot la que és més gran, que és la que més pateix

l’atur sobretot a partir dels 45, com ja sabem. Crec que dintre

de poc tindrem també una proposició no de llei sobre aquest

tema en una altra comissió.

Llavors, també parlant amb persones que fan feina en

aquests centres, el que sí que ens han assenyalat és que les

necessitats més urgents són en certa mesures unes altres; per

exemple se’ns ha fet arribar al nostre grup parlamentaris, a més

a més del que deia abans el Sr. Lafuente del tema de les

infraestructures i les instalAlacions, se’ns ha parlat també de la

distribució dels horaris per fer-los més compatibles amb la vida

laboral paralAlela que moltes d’aquestes persones que estudien

també tenen; se’ns ha fet arribar també la necessitat de trobar

camins per coordinar l’ensenyament que es fa en aquests

centres amb els serveis socials, atès que molts d’aquests

alumnes provenen de qualque tipus de derivació, i que això

també s’ha de tenir en compte; i que s’hauria d’afegir a aquesta

metodologia específica que aquest tipus d’ensenyament

requereix també la possibilitat de fer exàmens de recuperació,

que per exemple és un punt que moltes vegades suposa un

entrebanc per tal que aquesta gent arribi finalment a obtenir el

certificat que necessita per acabar els estudis, i que a molts

d’aquests centres no s’estan oferint exàmens de recuperació.

Respecte dels punts que planteja la proposició no de llei, si

és cert -quant al punt 1, som al punt 1- si és cert que el Govern

de les Illes Balears està complint això i que du un temps

complint, es podria plantejar una transacció, que no sé si la Sra.

Sureda ho acceptaria, perquè es continuï complint, és a dir,

canviar el verb. No sé si això seria possible, però en tot cas sí

que és cert que es necessita assegurar el compliment de tota la

normativa que hi ha en relació amb aquests centres

d’ensenyament d’adults.

Quant al segon punt, estam d’acord. Quant al tercer punt,

estaríem d’acord amb una transacció amb l’esmena de MÉS per

Menorca, és a dir, aquesta esmena que assenyala que s’hauria

d’estudiar la possibilitat d’acord amb les disponibilitats

pressupostàries, hi donaríem suport si es fa aquesta transacció.

I quant al punt quart també s’hi podria afegir el que assenyalen

les esmenes del Partit Socialista i de MÉS per Menorca sobre

que la relació es faci mitjançant el SOIB o la Conselleria de

Treball, i també podria ser la Conselleria d’Educació, que crec

que són totes dues les que han de tenir un paper fonamental en

el que es demana en aquest punt quart. I finalment, respecte del

punt 5, hi votaríem a favor.

I per la nostra part res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sr. President. Balears lidera les xifres de fracàs

escolar a Espanya i Espanya lidera les d’Europa; ergo Balears

és el territori europeu amb un major abandonament escolar, al

voltant d’un 36%, xifra esfereïdora si tenim en compte les

dades de diversos països europeus. La mitjana europea és d’un

15%, a França un 13, a Grècia un 14, i el Regne Unit un 16. 

Cal recuperar molt de temps perdut, molta manca

d’inversió, molt poc suport a l’educació, i els centres d’adults

representen un element de l’oferta educativa que significa una

segona oportunitat per a moltes persones que en un moment

donat i per circumstàncies molt diverses abandonaren els

estudis o que s’incorporen de manera tardana a la formació.

En els CEPA hi ha una diversitat d’oferta i de demanda des

de l’alfabetització al pla d’acollida nouvingudes, persones que

cursen la secundària, persones que estudien un grau de

formació professional... El que entenc que es demana en

aquesta proposició no de llei és la necessitat d’atendre la

diversitat de l’alumnat que troba una segona oportunitat i vol

continuar la seva formació acadèmica per accedir a futurs

estudis o al món laboral en millors condicions. Ara bé, aquesta

atenció a la diversitat és intrínseca a l’educació de persones

adultes.

Per comentar els punts de la proposició no de llei, els punts

1 i 2 pensam que són innecessaris: demanar al Govern que

compleixi la llei ens hauria de sorprendre, si més no. 
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Quant al punt 3, tant a la proposició no de llei com a

l’esmena crec que hi ha un error de vocabulari; atenció a la

diversitat de fet és un terme que estaria obligat a complir tot el

professorat, sempre hem d’atendre l’alumnat des de la seva

diversitat. Com he llegit a l’exposició de motius parla de

diverses dificultats que tenen les persones adultes que estudien,

que ja devien tenir quan eren alumnes de centres ordinaris i que

continuen mantenint estant a centres de persones adultes. El

que passa és que l’ensenyament de persones adultes de per si ja

implica una major atenció a aquesta diversitat, i en tot cas el

que mancaria seria més personal, tal vegada, del gabinet

d’orientació, perquè tant podrien atendre la diversitat en

problemes d’aprenentatge com l’orientació laboral. Per tant no

sé si, esmenat i tot, nosaltres votaríem en contra d’aquest punt

3.

Quant al punt 4 hi votaríem a favor si s’hi incorporàs

l’esmena, perquè l’òrgan que faria de pont entre els centres de

persones adultes i els agents econòmics seria el servei

d’orientació, i per tant faria de pont entre la Conselleria

d’Educació i la Conselleria de Treball i Formació. I finalment,

quant al punt 5, hi votaríem a favor, tot i que el que s’exposa

també és intrínsec a l’ensenyament de persones adultes, perquè

l’ensenyament de persones adultes ha de tenir en compte la

realitat de l’entorn en què es troba i donar resposta a aquesta

realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Ciudadanos votaremos a

favor de los puntos 1, 2, 3 i 5, y en cuanto al punto 4, bueno, es

cierto que en los CEPA, el de Calvià, Borja Moll, Balanguera

y Pla de Mallorca, se dan títulos de ciclos de grado medio, de

cuidados de enfermería y de atención a personas dependientes,

pero como formación para personas adultas esta PNL no cita

los centros integrados de formación profesional, que son

centros también de educación para adultos y que están

especializados en formación profesional, y nosotros creemos...,

o sea, nosotros tenemos la visión de agrupar en estos centros

para adultos toda la formación profesional, ya sean los

certificados profesionales o ya sean los ciclos formativos de

grado medio o grado superior porque por ejemplo tenemos el

CIFP Náutico Pesquero de Palma que está especializado en

medio marítimopesquero y además tiene ciclos de grado medio

y grado superior y también tiene certificados de

profesionalidad, está el de Can Marines en Santa Eulàlia,

especializado en formación agropecuaria. 

Nosotros creemos que si vamos centralizando la formación

profesional en centros específicos podemos optimizar

muchísimo mejor los recursos y además podemos tener

profesionales dando clase mucho más formados, y los CEPA,

que son muy importantes también, pero sería más para la

formación... más básica para los adultos que la requieren y la

formación continuada de aquellos saberes que requieran

formación para poder entrar mejor en el mundo laboral, como

puede ser informática, como pueden ser las lenguas o como

pueden ser otra clase de..., también de formación para adultos,

pero no ya tanto... según la familia del ciclo formativo.

Entonces, nos abstendremos, no votaremos en contra, nos

abstendremos porque si ahora existe esto también la solución

que salga ahora será buena porque si existe también, me

imagino, que tendrá que estar dotado, pero como no va... no

queremos empezar, votar a favor de algo para ir

presupuestando un modelo que a nosotros nos parece que

dispersa la formación profesional y no optimiza los recursos.

Así pues, votaremos a todo que sí, menos al punto 4 en el

que nos abstendremos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Procedeix ara la suspensió de la

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

al grup proposant si vol la suspensió o si podem continuar.

Idò un cop recomençada la sessió, intervenció del grup

proposant, Sra. Sureda, té la paraula per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bé, s’ha

parlat d’una formació integral per a la vida i d’eines a les

persones adultes perquè puguin superar diferents escletxes, per

això deim que hem de repensar els centres per a persones

adultes i d’aquí per ventura la necessitat d’aquests AD.

En el tema de llengües, nosaltres demanam que s’ofereixen

sempre les dues llengües oficials, si després no hi ha demanda,

ens sembla molt bé, no es pot fer, però s’ha d’oferir. 

Afegia el Sr. Casanova que al punt 1... jo pens que no és tan

obvi perquè desgraciadament... i ara li posaré un exemple que

per ventura no és de l’escola d’adults, però..., per complir la

normativa en les ràtios de vegades compareix un decret perquè

com que se superen les ràtios diuen que hem d’augmentar un

tant per cent, per a mi això no és complir la normativa,

l’adapten i és un exemple que li pos en el tema de la normativa.

Referent..., veig que hi ha dues esmenes que van adreçades

al tema de la coordinació entre les conselleries d’Educació i

Treball, ho veig totalment coherent i trob que és necessari.

Referent al punt 3, no feia comptes acceptar l’esmena de

MÉS per Menorca, però com que m’agradaria que s’estudiàs i

que s’acceptàs aquesta esmena i almanco hi hauria la

possibilitat d’estudiar-la, l’acceptaré.

Vull afegir a tot això que em fa veure que totes les

proposicions no de llei, que n’hi hagut moltes, i algunes que he

dit que no hi havia el pressupost suficient i s’han aprovat i

estaven presentades per part dels grups que donen suport al

Govern, veig que són iniciatives pròpies, maniobres del Govern
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que les duen aquí, perquè, si no, no té sentit que aquelles siguin

tan fàcils d’aprovar i altres com, per exemple, les que jo els

propòs no es puguin aprovar.

Dit això, el que es pretenc posar amb aquesta proposició no

de llei és un toc d’atenció sobre l’ensenyament d’adults que

aquests anys de crisi s’ha posat de manifest que era més

necessari que mai. 

En relació amb els punts que he parlat dir que, per exemple,

a Eivissa mateix, i no parlaré ni de Mallorca ni de Menorca, a

Santa Eulària hi ha tres cursos d’espanyol per a estrangers i

zero de català, ja ni s’ofereixen. També que en el CEPA

d’Eivissa, on teòricament hi ha uns mil alumnes, no s’oferta ni

cursos d’anglès ni d’alemany ni d’informàtica per a adults i

trobam que sobretot allà enfocat a l’hostaleria no estaria de més

que s’oferissin. 

El tema de la normativa, com he dit, pensam que es

necessita una revisió, un exemple seria que el nombre de

convocatòries de proves lliures de graduat és una a Balears, en

canvi a Catalunya o a València o a Madrid n’hi ha dues.

Tampoc no veim per què hagi de ser així. 

Dit això, agrair el suport a aquesta proposició no de llei

perquè consideram, i també veim que per part dels altres grups

parlamentaris és així, que és molt important el tema de la

formació d’adults. Per tant, agraïm el suport que se li ha donat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda, podem fer un repàs del que hem de votar per

separat...?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Separat. Sí. Bé, accept les esmenes, les tres esmenes, i han

demanat vot per separat del 3 i del 4.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, 1, 2 i 5 es podrien votar conjuntament? Sí? Idò,

començam la votació dels punts 1, 2 i 5 de la proposició no de

llei.

Vots a favor? Unanimitat. 

Passam a la votació del punt número 3 amb l’esmena

incorporada.

Vots a favor? 3. 

Estam igual.

I punt número 4 també amb l’esmena incorporada?

Vots a favor? No, haguéssim pogut...

Abstencions? 2 abstencions. 

(Se sent una veu de fons que diu, “No, una”)

Sra. Camargo? Ah! Una abstenció i sis...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Li ha quedat el braç a l’aire.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

El punt 5 també estava esmenat, s’ha votat l’esmena, el punt

esmenat. 

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

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 3625/16.

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