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EL SR. PRESIDENT:

Bé sembla que hi ha cert consens en agrupar les tres PNL

que tracten del mateix tema, si els pareix seré un poc lax amb

el temps i si algú ha d’emprar un minut més tampoc no mirarem

això. Però en principi passaríem a l’únic punt de l’ordre del dia

d’avui, que consisteix en el debat de les proposicions no de llei

RGE núm. 11890, 11956 i 11971/16.

Hauríem de demanar si hi ha substitucions? Perdó, primer

de tot.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, president, Conxa Obrador substitueix Elena Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Sandra Fernández.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida Capellà substitueix Bel Busquets.

EL SR. PRESIDENT:

Justament m’he botat aquest punt, el dia que hi havia més

substitucions. Disculpau.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11890/16, presentada

pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i

MÉS per M enorca, relativa a la derogació del Reial Decret

de Revàlides LOMQE.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11956/16, presentada

pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

derogació del Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les

avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i de

Batxillerat.

3) Proposició no de llei RGE núm. 11971/16, presentada

pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a paralització, fins

que s’arribi a un pacte nacional per l’educació, del

calendari d’implementació de la LOM QE en tots aquells

aspectes encara pendents de ser implantats, la qual cosa

suposa la derogació del Reial Decret 310/2016, de 29

d’agost, pel qual es regulen les avaluacions finals

d’d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

Així idò una vegada agrupats les tres PNL passam al debat

de les proposicions no de llei RGE núm. 11890/16, del Grups

Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a la derogació del Reial Decret revàlides

LOMQE; RGE núm. 11956/16, del Grup Parlamentari Podem,

relativa a derogació del Reial Decret 310/2016, pel qual es

regulen les avaluacions finals d’Educació Secundària

Obligatòria i de Batxillerat; i RGE núm. 11971/16, presentada

pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, relativa a paralització

fins que s’arribi a un pacte nacional per l’educació, del

calendari d’implementació de la LOMQE en tots aquells

aspectes encara pendents de ser implantats, la qual cosa suposa

la derogació del Reial Decret 310/2016, de 29 d’agost, pel qual

es regulen les avaluacions finals d’d’Educació Secundària

Obligatòria i de Batxillerat.

Si vos sembla, primer parlaríem pel grup, per un temps de

deu minuts, el Grup Socialista, Podem, MÉS per Mallorca,

MÉS per Menorca, Grup Mixt, defensant cada un la seva...,

després hi hauria fixació de posicions del Grup Popular, El

Pi..., el Grup Mixt ja parlaria la primera vegada, i després la

rèplica dels grups en el mateix ordre. Si els sembla bé, ...

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

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

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo volia començar aquesta

intervenció fent una esmena a la sorpresa d’aquesta iniciativa,

perquè aquesta iniciativa que portem aquí, són tres iniciatives

molt semblants; a més a més, és molt curiós, perquè les tres

iniciatives parlen de pacte educatiu i el que passa és que no

hem estat capaços d’arribar a un pacte entre nosaltres per portar

sols una iniciativa. El més adequat seria haver arribat a un sol

pacte i haver presentat una iniciativa única que és com cal, però

bé.

Dit això crec que és per a tots..., ja s’ha parlat diverses

vegades en aquesta comissió i en aquest Parlament sobre la

LOMQE, sobre els efectes perversos de la LOMQE, sobre la

necessitat de derogar la LOMQE i tot el que se’n deriva. I

malgrat això veim que la cosa segueix endavant i el que tenim

molt clar és que ja hi va haver una primera PNL, en la qual

rebutjàvem la mateixa llei, perquè d’això se’n deriven uns

acords pel canvi, en els acords pel canvi ja es parlava que

s’adoptarien mesures polítiques i legals educatives contra la

implantació autonòmica de la LOMQE. Per tant, seguim en

aquest camí.

S més a més, la LOMQE se segueix implantat per imposició

i no sols això, sinó que també va desenvolupant els diferents

aspectes. El Govern de l’Estat, malgrat dir i repetir

constantment pel que l’interessa que està en funcions, ara

l’interessa estar en funcions i unes vegades com que està en

funcions no funciona i aquestes  vegades com que està en

funcions sí que funciona. I ara ens va regalar el mes d’abril amb

un decret de revàlides i ara hi torna haver un altre decret de

revàlides de Secundària. Ja vam presentar una PNL de rebuig

en el seu moment i ara en tornem presentar una altra. Però

aquesta jo crec que és molt més greu, aquesta és molt més greu

perquè a Primària les revàlides tenien una finalitat..., suposo

que és la finalitat que persegueix la LOMCE, de degradació, de

separació de los buenos y los malos, de los mejores y de los

peores, però ara té unes repercussions molt importants.

El reial decret a què fa referència la nostra proposta, és un

reial decret que l’únic que fa és desenvolupar la LOMQE, que

és l’excusa, però l’únic que fa és tancar portes a la gent i

agreujar les diferències entre els diferents tipus d’estudiants,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611890
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611956
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611971
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entre els diferents tipus de gent. I també estableix un principi

que per a nosaltres és molt important. És a dir, vol

homogeneïtzar, normalitzar a tot arreu de l’Estat unes proves

úniques, quan tenim molt clar que hi ha unes competències

diferenciades per comunitats autònomes. Per tant, crear unes

proves úniques a unes comunitats autònomes en les quals es

desenvolupen de diferents maneres, és una mica, si més no,

complicat.

A més a més ho imposa, no hi ha manera de discutir, no

convoca la sectorial i planteja un reial decret que l’únic que fa

és deixar incògnites. És a dir, ho fa per desenvolupar una llei i

l’únic que fa és crear una borsa de gent que no sabem què farà.

Tenim tota una gent que ha d’acabar Secundària, la qual tenim

una avaluació que és contínua, progressiva i totes aquestes

coses, però al final s’ha d’examinar d’una revàlida i si l’aprova

bé i si no l’aprova? Ah! No se sap, no ho sabem. Si no

l’aprova, què fa? No ho sé, anirà a la Formació Professional,

abans quan jo era petit deien “qui val val i qui no a la Formació

Professional”. I ara em sembla que el Partit Popular també vol

això. És a dir, si no aproves l’ESO a la Formació Professional,

a la Formació Professional bàsica. Per tant, degrada per una

banda la Secundària i també la Formació Professional.

Això no és prou, els de Secundària tal vegada poden repetir,

però els que acaben Batxillerat què fan? Si no aproven la

revàlida no poden avançar perquè no poden anar a la

universitat. I si no aproven la revàlida no poden repetir. Per

tant, què fan? No poden anar tampoc a cicles formatius. És a

dir, els que no aproven la revàlida, una revàlida d’un

batxillerat, del qual s’han examinat una i una altra vegada de

totes les matèries i, per tant, l’han superat i per no superar això,

després es queden sense poder continuar.

Per tant, pensam que aquest decret l’únic que fa és elevar a

l’absurd l’esquizofrènia de la LOMQE, elevar a l’absurd les

situacions i, per tant, pensar que el que s’ha de fer és no aturar-

ho, sinó simplement derogar-lo. Crec que és el decret que més

perjudica la gent, perquè amb la implantació de la LOMQE

podem estar més d’acord, menys d’acord, però aquest decret és

que és el que més perjudica la gent. I la prova està que els

diferents grups d’aquest Parlament hem presentat les diferents

proposicions.

Nosaltres a més a més de demanar la derogació i la retirada

immediata del Reial Decret 310/2016, que és el que planteja

això, també el que demanam és convocar la Conferència

Sectorial, que és allà on s’ha d’arribar a acords i s’ha d’arribar

a un consens unànime de si s’han de fer proves o no se n’han de

fer, que pensam que no, però la Sectorial és el lloc, no un

govern en funcions, que està dient a unes bandes que no dóna

explicacions perquè està en funcions i com que no dóna

explicacions fa el que vol i no dóna explicacions enlloc, ni a les

sectorials. Això sí, ara després vindrà el Partit Popular i em dirà

que des del Partit Popular estan disposats a parlar i a venir aquí

a arribar a consensos, però mentrestant van imposant.

Respecte de les altres proposicions no de llei presentades

pels altres grups, nosaltres amb la proposició no de llei que

presenta Podem, també hi estam d’acord, perquè al final és el

mateix esperit, per tant no hi podem estar en desacord. Sí que

he de dir que el punt 2 està redactat de manera una mica

complicada, perquè parla d’un acord d’estat per l’educació,

però no s’acaba d’entendre bé, però, bé, el fons sí. I al punt 3

dir que treballar per minimitzar tots els efectes de les proves

per a nosaltres resulta també una mica incongruent, és a dir, si

estem demanant que es retiri el reial decret, és a dir, que no es

realitzin les proves, no s’hauria d’haver inclòs aquest punt. Ja

respecte de les revàlides de primària va ser el que es va posar,

i per part del Grup de Podem ens van dir que ells no volien

minimitzar-la sinó que el que volien era directament no fer-les.

Per tant és el mateix.

I per acabar, respecte de la proposta de Ciutadans, per una

banda el que veig és que el títol de la iniciativa..., el títol de la

iniciativa diu “paralització, fins que no s’arribi... no se alcance

un pacto nacional del calendario de implementación”; per tant

no està demanant la paralització de la LOMCE sinó del

calendari, i tampoc no acabo d’entendre gaire per què demanen

la derogació del decret si el que volen és paralitzar-lo, però, bé,

benvinguda sigui. No ens hi oposarem perquè pensam que és

d’obligada necessitat. Sí que he de dir que allò del pacte...,

parlar del pacte nacional per l’educació és una cosa de què es

parla; crec que des de Ciutadans si volen arribar a un pacte

nacional s’haurien de sumar a pactes locals, Ciutadans és

conegut que no ha assumit el Pacte per l’educació a les Illes

Balears, Illes per un pacte, no ha signat; per tant també, veient

que demana un pacte a nivell nacional, però quan hi ha un

intent a nivell local no s’hi sumen. Però de totes maneres

aprovarem aquest punt.

I respecte del punt tercer, el c), si que li he de dir que no

l’aprovarem perquè pensam que s’insta el Congrés dels

Diputats a constituir una subcomissió parlamentària per iniciar

el procediment corresponent i en el termini més breu possible,

que permeti assentar les bases d’un pacte nacional en el plazo

de seis meses. No té gaire sentit, és a dir, si el pacte ha de ser

un pacte polític però també social, ha de partir de la comunitat

educativa, com diu en el punt a), no pot començar el pacte des

de les institucions, hauria d’estar en un altre sentit. Per tant

pensam que el punt c) no l’hauríem d’aprovar, però els altres sí.

I això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

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

minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Sí, des del nostre grup parlamentari han

estat moltes les vegades que ens hem manifestat en contra

d’aquesta llei imposada pel Partit Popular fent servir la seva

majoria absoluta en el Congrés dels Diputats, i precisament,

com ja vam veure en el Decret de revàlides de primària, aquest

nou decret, aquest nou reial decret de 29 de juliol, per les

revàlides de secundària i batxillerat, per aquestes revàlides, és

també un nou cop de timó per tal de fer aplicació d’aquesta llei

segregadora, elitista, que fomenta les desigualtats en lloc de

fomentar el que nosaltres hem dit moltes vegades, que és una

educació equitativa, compensadora de les desigualtats i, per

descomptat, de qualitat.
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Per a nosaltres es tracta d’una llei antidemocràtica, no cal

insistir molt en el perquè. Incrementa també les desigualtats

personals i socials dins el sistema educatiu, la qual cosa ens

sembla especialment greu perquè el que fa és adoctrinar

l’alumnat en la competitivitat i en el mercantilisme com a

valors bàsics de l’educació, quan els valors que s’haurien

d’implementar en l’educació pública haurien de ser uns altres

i no pas aquests que acab d’esmentar, i també, com un poc ja

s’ha explicat, són exàmens que el que fan és menysprear la

feina dels professors del centres i de tots els professionals que

fan feina dins les escoles i els centres de secundària, perquè les

proves, com ja saben, es fan per part d’avaluadors externs.

En general, com ja hem explicat, a més, també a l’exposició

de motius de la nostra proposició no de llei, això també té uns

efectes pel que fa a la possibilitat de l’alumnat que no aprovi

aquests exàmens de revàlida de cursar ni tan sols una formació

professional. Aquí tenim, i ja ho sabem, problemes greus pel

que fa a la formació professional bàsica, a més a més, i totes les

portes, per a la majoria dels estudiants que no puguin passar

aquestes proves, queden tancades a excepció d’això que, com

he dit, és a més a més una porta de sortida molt estreta per als

nostres estudiants a les nostres illes.

Per acabar amb els motius, amb l’argumentació, és una

manera d’educar que valora més la quantitat que no pas la

qualitat, que selecciona i etiqueta el nostre jovent d’una manera

que per a nosaltres és precisament desequilibrada i que genera

desigualtat, els inclosos i els exclosos, això no millora la

qualitat de l’educació de cap de les maneres, i sobretot també

genera la possibilitat que es generin rànquings i competicions

entre els diferents centres en funció de les notes que els

estudiants treguin a les revàlides.

Llavors, a part de les instàncies, el que nosaltres

proposàvem -i després passaré a explicar també els motius pels

quals no vam arribar a un pacte per presentar aquesta PNL

conjunta, contestant al portaveu del Partit Socialista-, nosaltres

instam també la derogació d’aquest reial decret, del Reial

Decret 310/2016, del 29 de juliol, i precisament parlem de la

possibilitat, que és una cosa que també surt a la proposició no

de llei de Ciudadanos, de crear aquest acord d’Estat per

l’educació amb la participació de la comunitat educativa.

No sé..., si el Sr. Casanova em pot prestar un poc d’atenció,

gràcies, no sé ben bé què és el que no s’entén, si pot ser el verb

o què és exactament el que no queda clar del segon punt de les

instàncies, perquè més o menys jo crec que del que parlam és

de dues coses, és, en primer lloc, que no es promulguin reials

decrets ni lleis amb un govern que es diu en funcions i que

després no dóna informació ni rendició de comptes de la seva

feina de govern; i, en segon lloc, que es pugui assolir aquest

pacte per l’educació amb la participació de la comunitat

educativa. Són dues coses.

I quant al punt 3 el que demanem, i jo crec que el Sr.

Casanova s’ha deixat la part de la condicional, hi ha una oració

condicional, “en cas que”, el que demanem és que si aquestes

revalides, aquestes proves finalment s’imposen i s’han de fer de

manera obligatòria, amb la qual cosa ja veiem que és possible

no fer-les, perquè aquí no es fan, en aquest cas la conselleria ha

adoptat aquesta posició, des del nostre punt de vista encertada,

de no posar-les en marxa, però com que no sabíem exactament

si a un moment donat arribaria un cop de mà des del Ministeri

d’Educació, i diria “són revàlides sí o sí o també”, vam

plantejar la possibilitat que, en cas que s’haguessin de fer,

condicional, que es treballés per minimitzar tots els efectes de

les proves. I això ho vam posar precisament perquè en els

acords pel canvi surt aquesta mateixa fórmula, la forma de

minimitzar l’impacte de la LOMQE, la qual cosa, en el cas de

la implantació dels currículums LOMQE, aquí no s’ha fet, aquí

no s’ha minimitzat l’impacte de la implantació dels currículums

LOMQE, s’estan implantant talment. Per tant nosaltres ens

volíem curar en salut i vam posar això tractant d’evitar que no

es minimitzessin les proves aquestes en cas que finalment

s’arribessin a dur a terme.

Des del punt de vista de les altres proposicions no de llei

presentades, aquí posa punt 3 però entenc que és el punt 2

perquè només té dues instàncies la proposició de PSIB, MÉS

per Mallorca i MÉS per Menorca, el punt 3, sobre la

convocatòria de la Conferència Sectorial d’Educació nosaltres

no estem en contra que es convoqui la conferència i que en

parlin i arribin als posicionaments que facin falta, però, clar, jo

tinc dubtes que els posicionaments de la Conferència Sectorial

d’Educació siguin clarament els que marquin el rumb de les

decisions preses després al Govern i això ho hem vist diverses

vegades, la conferència sectorial es pot posicionar en una

direcció o en una altra, està bé, si hi ha un acord unànime està

molt bé, però les decisions finals no depenen de la conferència

sectorial, a vegades queda un poc en paper mullat el que allà

passa, només ho dic perquè tal vegada podríem transaccionar

o mirar com es pot redactar això, d’una altra manera si arriba

el cas.

I després, el mateix que ha dit el portaveu del Partit

Socialista, quant a la proposició de Ciudadanos també pensam

que el punt c), punt 3 sobre la subcomissió parlamentària, bé,

estam d’acord amb els punts a) i b), però en aquest punt també

pensem que les bases del pacte nacional per l’educació no es

poden... sentar en el plazo de seis meses sobretot perquè és

un... bé, una qüestió que triga molt més temps i sobretot es fa

fora del Parlament, com ja s’ha dit, si és per impulsar des

d’allà, des del Parlament el que passi al Parlament estaria bé,

però és clar aquest tipus de pactes es fan més aviat fora que no

dins, el Parlament recull després... els grups parlamentaris

recullen tota la feina que es fa fora.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

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

minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. El nostre posicionament en aquest tema

parteix del punt que la LOMCE és una llei imposada per una

majoria parlamentària, però rebutjada per una majoria social i

també acadèmica, i aquest reial decret de 2016, el núm. 310, ha

estat aprovat per un govern en funcions el passat mes de juliol.
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Consideram que les revàlides previstes a la LOMCE

representen un sistema d’avaluació obsolet, que podríem dir

que recorda l’escola dels nostres pares, conté un sistema

avaluador que és un mecanisme que entenem que és de selecció

per mantenir diferències socials que ja s’han aguditzat

abastament amb la crisi i que, a més, menysprea els docents i

altres professionals que treballen amb l’alumnat i podria

trastocar fins i tot el seu prestigi social, per què?, per distints

motius. 

Nosaltres consideram que amb una sola prova de continguts

no es pot tenir en compte la globalitat dels aprenentatges de

l’alumnat; veim que no es tenen en compte les necessitats

educatives especials al procediment que s’ha previst; veim

també que després d’haver aprovat totes les assignatures és

possible que l’alumnat es trobi que no obté la graduació; no

s’avaluen les competències de l’alumnat en la seva globalitat,

és a dir, social i, a més, també ens podem trobar amb matèries

curriculars de primera que són les avaluables en revàlida i de

segona que són les no avaluables.

Consideram que aquest sistema és un despropòsit i un

sistema avaluador injust i obsolet perquè, a més, entenem que

l’avaluació ha de ser sempre formativa, enfocada a corregir les

distorsions, les disfuncions i les mancances de l’ensenyament

en tots els seus elements i no només en les del mateix alumnat

i nosaltres no estam en contra de l’avaluació en si, sinó que

consideram que l’avaluació ha de tenir en compte tots els seus

elements.

L’altre punt del sistema d’avaluació que no compartim és

que els resultats puguin ser utilitzats per establir rànquings,

això ja ho ha comentat la Sra. Camargo. Consideram que és

necessari comptar amb un sistema d’indicadors de sistema que

permetin veure no només els resultats d’un determinat alumne

i d’un determinat centre, sinó que ens permetin veure els

recursos, els processos i el resultat de l’educació de les Illes

Balears, però com he dit no limitar-los al resultat dels alumnes

fora del context concret en què s’han fet, en què s’han tret

aquestes dades.

Respecte de la proposició no de llei de Podem, compartim

tots els punts i hi votarem a favor.

I respecte de la proposició no de llei presentada per

Ciutadans, bé, vull incidir en el que ha comentat el Sr.

Casanova, que ens estranya que des de Ciutadans s’impulsi un

pacte nacional per l’educació quan a Balears no han subscrit el

pacte per les Illes, el pacte d’àmbit autonòmic, però bé, reconec

que el punt a) realment va més enfora i més contundent que el

que presentam nosaltres. Nosaltres instam que sigui la

conferència sectorial la que es plantegi la paralització del

calendari, i Ciutadans va directament al ministeri que paralitzi

el calendari d’implementació, vull dir que en aquest sentit

trobam que és més dur, no?, més expeditiu i bé, també li donam

suport; al punt b) també, i després al punt c) li volia dir que

entenem la idea, el que passa és que trobam que el procediment

nosaltres l’entenem a la inversa. Nosaltres consideram que

qualsevol pacte ha de partir de la comunitat educativa i aquí

tenim l’experiència del pacte educatiu de les Illes i, en canvi,

vostès ho plantegen des d’una subcomissió parlamentària on hi

ha representats els grups parlamentaris del Congrés, però

nosaltres consideram que... sobretot amb les competències

d’educació transferides a les comunitats autònomes aquestes

bases que vostès proposen que haurien de sortir del Congrés

queden coixes, no hi ha la perspectiva de les comunitats

autònomes i com li dic també va a l’inrevés del que nosaltres

consideram que ha de ser un pacte, és a dir, hauria de ser un

pacte de la comunitat educativa cap a les institucions,

parlamentàries o govern esmentats, i vostès ho plantegen a

l’inrevés pel que he entès, si de cas després em contestarà, ho

plantegen des del Congrés de Diputats en aquest cas cap a la

comunitat educativa per aconseguir el consens, el consens -

diuen vostès- de les forces polítiques, la comunitat educativa i

els colAlectius socials. 

Nosaltres pensam que ha de ser a l’inrevés i per això, només

per aquest motiu votaríem en contra a no ser que em pugui

indicar que... bé, algun argument per poder votar-hi a favor.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Respecte de la improcedència

i la inconveniència de les proves de les revàlides no insistiré

perquè crec que els tres oradors que m’han precedit ho han

explicat, cadascú a la seva manera perfectament i subscric els

motius, els arguments que han exposat i, per tant, passaré a

comentar directament el nostre posicionament sobre els

diversos punts.

Òbviament respecte de la proposició no de llei que

presentam conjuntament amb el Grup Socialista i amb MÉS per

Mallorca hi votarem a favor. També realment és per fer-nos

pensar el que ha dit el Sr. Casanova, que advoquem per un

pacte educatiu i que no ens haguem posat d’acord en presentar

aquesta PNL, potser com un altre element de reflexió els tres

partits o les tres formacions que han donat suport al pacte

educatiu que hi ha aquí a Balears, doncs n’hem presentat una

conjuntament i els que fins ara se n’han mantingut al marge,

Podem i Ciutadans, presenten la seva cadascun per la seva

banda.

Malgrat això, en aquest tema amb Podem hi estam d’acord

i, per tant, estic d’acord a donar-hi suport, però hi ha algunes

parts del redactat, Sra. Camargo, que crec que potser hauríem

de..., més que millorar o de precisar... perquè per exemple

“instem el Govern de l’Estat a solAlicitar la derogació”, quan si

un cas l’Estat directament pot, concretament el Govern, derogar

perquè és qui l’ha promulgat, el decret, és a dir, l’Estat

espanyol no ha de solAlicitar a ningú la derogació, sinó que

simplement ha de derogar i a part, l’Estat és un cúmul

d’institucions, a l’Estat hi ha la Corona, el Poder Judicial, etc.,

jo crec que hauríem de ser més precisos i parlar del Govern

de... -ah, perdó, és correcte, perdó, el Govern de l’Estat, sí, sí,

ara pensava que parlava de l’Estat-, doncs simplement instar el

Govern de l’Estat a derogar.
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Respecte del segon paràgraf no em queda clar... és clar,

aquí diu que instem el Govern de l’Estat espanyol en funcions

a no promulgar lleis o reials decrets. Entenc que es refereix en

matèria educativa, perquè, clar, si no, és molt ampli no

promulgar lleis o reials decrets i, clar, després pens que hi ha

altres formes de reglamentació, ordres ministerials... d’aquest

tipus a través de les quals també es podria desplegar algun tipus

de política educativa. No sé si potser quedaria més ampli parlar

de normes legals o reglamentàries, no?, a no promulgar normes

legals fins i tot perquè lleis com a tal el Govern tampoc no en

fa, fa decrets lleis, normes de rang legal o reglamentari i així

aquí dintre posaríem tant el decret llei com qualsevol forma de

reglament que pugui promulgar el Govern de l’Estat.

Respecte del tercer punt, també hi estam d’acord. Pot ser sí

que en alguns aspectes, com vostè ha dit, no s’ha treballat amb

la idea o pot ser s’ha tirat la tovallola massa prest per

minimitzar alguns efectes de la LOMQE. Crec que en aquest

cas, doncs, no sé si és oportú instar el nostre govern, bé, vostè

diu el conseller d’Educació, a minimitzar tots aquests efectes.

Quant a la proposició no de llei de Ciutadans, al primer

punt no hi votarem a favor, hi votarem en contra, per diversos

motius. Primer, perquè la idea de pacte nacional, a part que la

terminologia no ens agrada perquè creiem que el fet aquest que

Espanya sigui una nació és un tema que podem discutir largo

y tendido, igual que nosaltres... jo, en aquest cas, seria més

asèptic, igual que quan aquí parlam de comunitat autònoma,

doncs, crec que quan parlam d’Espanya ho veig més correcte

per no entrar en aquest terreny pantanós de parlar de l’Estat,

no?, i no de la nació; però a part d’això, que és menor aquesta

objecció, el que em preocupa més és el contingut, jo crec que

la idea del pacto nacional remet a una idea que està subjacent

en l’ideari dels ciutadans que és el de la recuperació de les

competències en educació per part de l’Estat. Per tant, el pacte

nacional el veig com una impugnació dels pactes autonòmics.

De fet, crec que amb el sistema de distribució de

competències quant a l’educació fins i tot jo posaria en dubte

quan parlam de... o sigui, que existeixi una comunitat educativa

espanyola perquè tenim uns sistemes descentralitzats, cadascun

amb les seves comunitats educatives, amb les seves

problemàtiques, amb les seves vies de solució i amb les seves

vies de pacte. A mi, doncs, com que som una força totalment

compromesa amb el pacte educatiu a nivell de Balears,

totalment compromesa amb el màxim sostre de competències

per part de la comunitat autònoma, que creiem que la LOMQE

s’extralimita moltíssim perquè la llei orgànica només hauria de

regular aquells aspectes essencials del dret a l’educació que

estan a l’article 27, que això és una llei orgànica, aquesta llei

orgànica regula això i moltes més altres coses, com per

exemple, doncs, el currículum, al qual feia referència la Sra.

Camargo que no forma per a res part d’aquest dret a l’educació

a no ser que algú tengui una visió molt uniformitzadora de

l’educació i pensi que el currículum ha de ser idèntic a tot el

territori. 

Supòs que ja veu per on vaig, Sra. Ballester, i el motiu pel

qual no votarem a favor d’aquest punt.

Però encara hi ha un altre argument pel qual no estic a favor

d’aquest punt i és que el nostre grup no considera que el

principal objectiu de l’educació sigui lograr que la educación

sea un elemento eficaz para fomentar y garantizar la igualdad

de oportunidades. És un element important, hi estam d’acord,

però a part que creiem que l’objectiu de la igualtat

d’oportunitats ha quedat una mica desfasat, nosaltres

simplement creiem que l’educació bàsicament ha de servir per

donar ales, per donar instruments i per donar competències per

a la vida als alumnes. Aquesta visió de la igualtat d’oportunitats

una mica també em remet a una única visió del que és el

desenvolupament personal, i nosaltres tampoc no hi estam

d’acord. Per tot aquest motiu, doncs, em sembla que queda

justificat que no votam a favor d’aquest punt.

Quant al punt b) lògicament hi votarem a favor perquè és

congruent amb el que votam a les altres dues proposicions no

de llei.

I respecte del punt c), molt en la línia del que he explicat la

Sra. Capellà, nosaltres no hi estarem d’acord perquè d’alguna

manera ho veiem contradictori amb el seu mateix punt a),

perquè clar al punt a) sembla que vostès propugnen una

estratègia de la base cap a les instàncies del poder, no?, de baix

cap a dalt, i creiem que és la via correcta i que és la que s’ha

seguit, per exemple, en el pacte de l’educació, és a dir, primer

implicar tots els agents que treballen en la base i, evidentment,

després això ha de ser ratificat per l’organisme on reposa,

descansa la sobirania popular, que és que l’ha de ratificar. 

En canvi, en el punt c) sembla que fan com un... és a dir,

han agafat tot sol, sembla, totalment contradictori, perquè

sembla que proposen una altra procediment i intentant

interpretar-ho juntament amb el punt a) sembla, doncs, que

voldrien fer com una cosa mixta, primer des del Parlament

establir una mica les bases del procés i que després aquest

procés fos de baix cap a dalt. 

En qualsevol cas, com que nosaltres tampoc amb aquesta

solució intermèdia tampoc no estam d’acord, doncs, també

votaríem en contra d’aquest punt. I això és tot. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, desde Ciudadanos pues

hemos propuesto tres puntos en esta proposición no de ley.

Tenemos que comentar que, como aquí se ha dicho ya, nuestro

sistema educativo ha sido reformado en muchísimas ocasiones,

para abreviar podríamos decir la LOGSE que fue una ley

impuesta sin consenso por el Partido Socialista, la LOE

también impuesta por el Partido Socialista y sin consenso, la

LOMCE propuesta por el Partido Popular y sin consenso. Es

decir, todas las leyes que hemos tenido ninguna ha resultado ser

una ley de consenso. 

También es verdad, y debo decir, que se han conseguido

muchos logros desde que se implantaron estas leyes, como la
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escolarización universal hasta los 16 años, la educación

infantil, pero tras 24 años de estas leyes, 24 de LOGSE-LOE y

2 de LOMCE, hemos de decir que se ha llegado a una realidad

que es que la tasa de abandono escolar es enorme, somos de los

primeros en la OCDE, que el nivel de nuestros alumnos es de

los últimos de la OCDE y que el número de alumnos excelentes

que salen de nuestro sistema educativo es muy pequeño en

comparación con otros países del mismo nivel económico que

nosotros. Por eso nosotros proponemos ya acabar con pactos de

legislatura y hacer un pacto nacional por la educación o un

pacto de estado por la educación, como prefieran. 

Nosotros, entonces, firmamos ya este pacto, tanto con el

Partido Socialista como con el Partido Popular, en unas

medidas para conseguir... fue un pacto de gobierno con el

Partido Socialista y otro un pacto de investidura con el Partido

Popular y los tres puntos que hemos extraído aquí son los

puntos que firmamos con estos partidos, que se mantienen en

stand by hasta que, pues, veamos lo que pasa con el Gobierno

de España.

Nosotros salimos con este pacto de impulsar un pacto

nacional por la educación que cuente con el consenso de las

fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos

sociales con el objetivo de que la educación sea una

herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades. En el

primer mes de gobierno se constituirá una subcomisión

parlamentaria en el Congreso de los Diputados que permita la

elaboración de un acuerdo consensuado en el plazo de seis

meses, durante ese plazo y hasta que se logre un pacto nacional

se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en

todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor. 

Por esto mismo, nosotros pedimos la derogación del decreto

que desarrolla justamente una de las medidas que más polémica

ha dado de la LOMCE, que es el de las evaluaciones finales

que luego se convertirán en reválidas, porque consideramos que

si se está intentando llegar a un pacto por la educación nos

parece correcto empezar con un decreto ley que desarrolle esta

medida. 

Comentarle al señor... al diputado del Partido Socialista que

el punto c) lo hemos incluido porque ustedes lo firmaron, lo

firmó su partido en Madrid, y por eso lo hemos incluido aquí.

De hecho, hemos roto en tres puntos lo que se ha firmado con

el Partido Popular y con el Partido Socialista.

En cuanto a ¿por qué?, ¿por qué tanto el Partido Popular

como el Partido Socialista como Ciudadanos votamos que sí a

esta subcomisión parlamentaria? Porque iba también un poco

enlazado a por qué Ciudadanos no firmó el pacto aquí en las

islas y es que nosotros estamos muy de acuerdo que todas las

personas que componen la comunidad educativa y todos

aquellos que tienen que ver con el sistema educativo tienen que

hacer, expresar sus opiniones y tener las ideas claras de qué se

quiere hacer. Pero no olvidemos, que aquí a veces se olvida,

que los colectivos no piensan todos igual, aquí no se ha de

trabajar por colectivos. Los colectivos están formados por

personas donde cada una tiene una idea de cómo le gustaría la

educación. Entonces en “Illes per un pacte” la comunidad

educativa se ciñó a una comunidad educativa que tenía una

determinada idea del sistema educativo, pero no se introdujo

por ejemplo a muchas asociaciones o entidades que quizás

tuvieran otra idea diferente para elaborar un pacto educativo;

no fueron invitadas o no están aquí reflejadas, y por eso

nosotros queremos un pacto donde estén todos los colectivos,

pero dentro de los colectivos que estén los diferentes tipos de

pensamiento, que realmente se llegue a una solución

consensuada de verdad.

En cuanto al punto... al punto 1 de la proposición no de ley

de MÉS per Mallorca, per Menorca i PSOE, votaremos a favor

del punto 1, y nos abstendremos a favor del punto..., perdón,

perdón, y votaremos que no al punto 3 porque nosotros ya

tenemos en nuestro punto c) instar a hacer una subcomisión

parlamentaria. Creemos que esta subcomisión parlamentaria,

que estaría formada por partidos políticos, es cierto, pero donde

también los partidos políticos tienen que trabajar sus ideas, y

entonces ahí, con partidos muy diferentes, ya se estaría

trabajando a la vez que la comunidad educativa y todos los

sectores implicados en ideas comunes para poder tenerlas

establecidas, y cuando hagamos todo el compendio de poder

unificar pues cada uno ya tener ahí trabajado cada uno lo suyo.

Después, en cuanto a la propuesta de Podemos, votaremos

a favor del punto 1, votaremos a favor del punto 2, y votaremos

en contra del punto 3 porque nosotros creemos que cuando hay

una ley... pues no tenemos más remedio que acatarla y hacer lo

imposible para que haya un nuevo gobierno, y nosotros

tenemos una propuesta al Congreso para votar la derogación de

este decreto. Lo que no puede ser es que cuando algo no nos

gusta hacer cada uno lo que nos dé la gana, porque si no esto

sería un caos.

Y en cuanto a las evaluaciones nosotros votamos que se

derogue este decreto, porque no nos parece nada correcto que

hablando de un pacto educativo empiecen a aprovecharse de la

situación para ir avanzando con la LOMCE, pero nosotros sí

que creemos que las evaluaciones a lo que aprende o no

aprende un alumno tienen que existir; de hecho ya las hacemos,

pero nos las hacen los países internacionalmente, que nos las

podríamos hacer nosotros mismos. A parte queda si se ha de

dar el título o no, que eso es muy discutible y sí que se tendría

que llegar a un buen pacto, pero una evaluación..., por ejemplo

aquí, en la PNL de Podemos, o incluso también cuando han

comentado otros partidos que estas pruebas que se hacen

podrían hacer que no hubieran servido de nada los cuatro años

que llevan los alumnos en la ESO, o que se les puede..., pero lo

que no sirve de nada es que un alumno lleve cuatro años

estudiando en un instituto y que luego se le haga una prueba,

que lo importante es que las pruebas estén muy bien hechas, de

competencias, y que sepamos muy bien para qué las

realizamos, lo triste sería que..., o sea, es que si no puede

aprobar esa prueba sigue siendo más triste todavía porque le

estamos engañando, es decir, si en un instituto un departamento

de biología es incapaz de, en cuatro años, dar unas

competencias básicas a unos alumnos para que luego salgan a

hacer una formación profesional o a hacer unos conocimientos

obligatorios, me parece que hay un problema muy grave dentro

de los institutos que..., es decir, que no podamos... no podamos

decir fehacientemente que este alumno, cuando hemos pasado

hasta cuarto de ESO, tiene las competencias mínimas para

hacer un examen de competencias básicas. Para mí eso creo
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que es lo que realmente asusta, da miedo, y creo que lo

tendríamos que asumir y ser autocríticos.

Y en cuanto... Bueno, yo creo que así ya está todo.

Igualmente he de comentar a la diputada de El Pi, voy a hacerlo

especial para ella, porque me ha comentado por qué pedimos

la paralización y no la derogación de la LOMCE. Yo creo que

hay que hacer la paralización porque ahora ya hemos

modificado los currículums, hemos modificado las vías dentro

de los colegios, y creo que volver a la LOE, que nos ha llevado

hasta un sistema donde estamos ahora y sería volver atrás a

todo lo que los padres o los institutos han trabajo, o los

colegios, para reorganizarse, creo que no sería correcto, yo creo

que lo correcto es paralizar y hacer un nuevo pacto educativo

para hacer una nueva ley consensuada por todos y que dure

años.

Gracias a todos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Per al torn de fixació de posicions,

pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Vidal, per un

temps de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Després d’escoltar les

distintes intervencions, del que ens adonam és de com és de

difícil l’educació a un país. Dic difícil, i difícil que és arribar a

un acord quan els mateixos grups que diuen tenir una idea

clara, que és que volen derogar el decret, no poden presentar

una PNL conjunta, i que tres grups que presentau una PNL

conjunta, que heu aconseguit firmar la mateixa PNL, quan

parlau no teniu un únic portaveu, sou tres portaveus i no

coincideix el que diu cada un. Això demostra que és molt, molt,

molt difícil arribar a un pacte per l’educació.

Dit això, bé, la nostra postura serà votar en contra,

evidentment, de les tres PNL. Ens hem llegit aquest decret i ens

l’hem llegit un parell de vegades, perquè sabeu que fins i tot el

mateix ministeri de Madrid ha dit que estava disposat a canviar

determinades coses per millorar-les, però qualque cosa hem de

fer. Aquesta LOMCE és la primera llei orgànica d’educació

que aprova un partit de centre reformista com és el Partit

Popular; fins ara havíem estat amb lleis aprovades per partits

d’esquerres, i on ens havien duit?, a ser els darrers d’Europa.

Qualque cosa hem de fer per canviar! Jo no dic que aquesta

sigui perfecta, però sí que el Govern, el responsable d’educació

a tot l’Estat espanyol, ha de fer qualque cosa per canviar; si fa

quaranta anys que som els darrers no té sentit, hem de fer

qualque cosa.

Llavors quan vos escolt m’estranyen també determinades

actituds, quan segons on parlam em deis..., això va per vostè,

Sra. Ballester, quan deim “nosaltres no som favorables del tot

de derogar per derogar, sí de fer canvis per millorar”, i ara aquí

presenten una PNL de derogar per derogar, quan jo li promet

que potser que el decret i la llei no siguin perfectes, però també

li promet que té coses bones, i ja li he dit que estàvem disposats

a canviar.

Per altra banda veig que amb tota la legitimitat de presentar

aquesta proposició no de llei aquí en el Parlament de les Illes

Balears avui, perquè això és el Parlament de les Illes Balears,

però això no millorarà res. M’agradaria molt més, perquè la

competència de la llei orgànica evidentment és del Congrés de

Diputats de l’Estat espanyol, a mi m’agradaria avui aquí

discutir, dins aquest context, per exemple, una proposició no de

llei en què instàssim els partits polítics d’aquí, que sí que tenim

competència, el Govern d’aquí a complir en matèria

d’educació, per exemple, el seu programa electoral, on el PSOE

diu que vol posar el 5% del PIB a educació, o MÉS diu que hi

vol posar el 4,4%; o Podem, que deis que voleu arribar al 7%,

i estam en el 2,9%. Instar que als pròxims pressuposts el

Parlament faci que el Govern hi posi el 5% o el 4,4% en lloc

del 3, que en lloc de destinar 817 milions d’euros a educació

n’hi destini 1.000 el pròxim any i 1.200 l’altre any, perquè això

seria una cosa que influiria a millorar la qualitat d’educació

dels nins i de les nines de les Illes Balears, i això és fer retxes

dins l’aigua, o podem recórrer sempre a la cultura, ja que és

d’educació, i a la vila deim “això és com rentar el cap a l’ase”,

no serveix per a res.

Llavors sí que m’agrada, però, aprendre a conèixer-vos. Els

del PSOE feis referència al fet que això no s’ha duit amb diàleg

i consens, i el PP parlarà de diàleg i consens. Sr. Casasnovas,

diàleg i consens són dues paraules de la seva presidenta, i està

demostrat amb el primer decret que fan quan posen l’ecotaxa,

que diuen uns, i vosaltres impost d’activitats (...), ja tenen un

contenciós damunt la taula. Evidentment això és diàleg i

consens, això és haver arribat a un acord abans.

No feim política, aquí voldríem fer un pacte per l’educació

i nosaltres hi som, nosaltres hem estat en els pactes per

l’educació aquí on toca; altres grups d’aquí no vénen. Creim

que un pacte per l’educació és molt important.

Quan parlau de majoria parlamentària però no majoria

social, això sempre ho vestiu, reina meva, així com vos convé.

Dins el Parlament hi ha representada la majoria d’un poble.

Quan un parlament aprova una llei és evidentment una majoria

parlamentària, però també representa, estan representats els

milions i milions de vots que vàrem tenir en el cas espanyol de

totes les persones que l’hi varen posar. Això passa a Madrid,

passa a València i evidentment passa aquí i passa per tots els

parlaments. No queda més remei, perquè si havíem de partir

d’aquest principi, podríem començar a discutir la legitimitat de

la Presidència del Govern, o qualsevol cosa.

Crec que en podríem discutir molt de temps d’aquestes

coses, però seguesc dient el mateix, m’agradaria que haguéssiu

proposat una cosa per canviar, dues coses per canviar, o vint-i-

dues coses per canviar, que tal vegada a qualcuna vos diria que

sí, fins i tot us dirien que sí des de Madrid. Ara, derogar per

derogar, això què voleu fer, sortir i dir l’hem derogat, ballarem

la conga en sortir, continuarem amb la mateixa legislació,

seguirem estant a la cua d’Europa i els de Balears serem els

darrers en matèria d’educació de l’Estat espanyol i després ens

queixarem perquè direm que els nostres fills no treuen carreres?

Idò jo m’ho he llegit, alAlots, i no està tan malament, ho han fet

els de Madrid, però no està tan malament. Fins i tot dóna, si

voleu llegir amb els meus ulls, dóna opcions més positives al

que tenim. Per tant, no crec en el derogar per derogar, crec en
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el que deia Ciutadans, fer aportacions per tenir canvis que ens

duguin a llocs millors, a més qualitat de vida, a més

excelAlència educativa, però a aquestes proposicions no de llei

no us podem votar que sí a cap punt, ja només per principi.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Pel 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. Bé, jo

realment crec que tenc poques coses a afegir perquè s’ha dit

gairebé tot. Només dir que ja dia 15 d’octubre, dins aquesta

comissió, ja es va dur una proposició no de llei per aturar el

calendari d’aplicació de la LOMCE, des d’El Pi hi vàrem estar

a favor en el seu moment i hi continuam estant a favor. Vull dir

que l’experiència ens diu que seguir fent lleis educatives sense

consensuar, és fer retxes dins l’aigua, perquè quan arriba un

altre govern, les canvia i, per tant, creim que és difícil si no

arribam a un pacte per l’educació a nivell d’estat, poder fer

qualque cosa.

Realment subscric les paraules que s’han dit, gairebé totes,

evidentment hi ha puntualitzacions que hauria de fer, però dins

educació tenim un problema molt seriós, que hem d’intentar

posar-nos d’acord i resoldre. Com s’ha dit, lluny del consens i

el diàleg i al pacte que es vol arribar, aquest govern en funcions

va dictar aquest reial decret que pensam que evidentment s’ha

de derogar perquè es va fer de forma unilateral i no s’ha de fer,

sobretot en un tema com és l’educatiu, que crea molts de dubtes

i molts de problemes després als professionals, que no saben a

què s’han d’atendre, perquè 2016-2017, amb el Govern que

tenim, què canviarà i què hem d’aplicar, es fa molt difícil, ja es

fa difícil per a la gent del carrer i per als professionals també es

fa molt difícil saber el que s’ha d’aplicar.

Bé, jo només diria al Sr. Vidal que si des de Madrid han dit

que sí que es podrien fer canvis, no sé com no escolten la

comunitat educativa i els altres partits, que se suposa que en

principi tenen qualque cosa a dir i crec que si estan tot sols en

aquest tema, també és per qualque cosa. Jo tampoc no em

miraria el nombre de vots que tenen, sinó sobretot els

professionals i la comunitat educativa del que diu. Per tant, crec

que s’ho haurien de mirar. I simplement vull dir..., perquè

l’únic que s’aconsegueix d’aquesta manera és perjudicar

l’educació i perjudicar tots els alAlots que el dia de demà seran

els ciutadans de la comunitat i de l’Estat. Per tant, crec que en

això s’ha de fer molta feina.

A nivell de les proposicions no de llei que s’han presentat,

pel que fa a la que han presentat els Grups Parlamentaris

Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, donarem

suport als dos punts; pel que fa a la que ha presentat Podem,

també li donarem suport. També dir, com han dit els altres

grups parlamentaris, que no entenc com han hagut d’arribar a

dur tres proposicions no de llei, almanco dues, les dues que

donen suport al Govern, crec que amb aquestes coses, no la

paraula polititzar, però no s’hauria de dur la lluita com un

partit..., vull dir, és un tema de tots i no s’ha de dur la lluita ni

a nivell estatal, com a partits, sinó que és un tema de comunitat

educativa i crec que és a aquests a qui s’ha d’escoltar. 

I pel que fa referència a la proposició no de llei de

Ciutadans, en el punt 1 des d’El Pi ens abstendrem, perquè

independentment que sigui un pacte estatal per l’educació,

creim que s’han de respectar les particularitats de totes les

comunitats autònomes, tant en les llengües com en les

particularitats que tenen i com a competències transferides

tenen la potestat per fer-ho, i així com està exposat el punt i

molt bé com li ha dit el Sr. Castells, no se sap si és que ha de

ser un pacte i tornar..., perquè les idees moltes vegades del

partit de Ciutadans és una mica tornar dur-ho tot a Madrid. Per

tant, en aquest sentit, com que no ho veim clar, ens hi

abstendrem. Evidentment el punt b) el votarem a favor. I en el

punt c) jo també m’abstendré i no és perquè pensi que com que

sí que hem subscrit el pacte per les illes en educació, que s’ha

de fer des de la comunitat educativa, des de baix fins a dalt,

perquè s’aprovi la llei, però m’hi abstendré perquè sí que també

és ver que al mateix temps per ventura hi ha d’haver una

comissió parlamentària que hi pugui fer feina, però tampoc no

veig real ni que siguin sis mesos perquè és un període i sobretot

per arribar a un consens i a un pacte d’estat en educació, cosa

que no s’ha fet durant tots aquests anys, crec que en sis mesos

també és molt difícil que es puguin posar les bases. I per tant,

en aquest punt també ens abstendrem.

Res més a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula per contradiccions el

grup proposant per un temps de cinc minuts. Grup Parlamentari

Socialista, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo únicament volia puntualitzar una

sèrie de coses que poden ser detalls que tal vegada no ens hem

acabat d’entendre. Jo li volia dir a la Sra. Camargo que quan

parla que la Sectorial d’Educació moltes vegades no té massa

sentit i que arriba a ser paper mullat, pensam que un govern no

convoqui a la Sectorial d’Educació que és allà on estan

representats les diferents comunitats autònomes a veure... i si

ja d’entrada dubtem de la validesa d’aquesta sectorial

d’educació mal anam. La Sectorial d’educació és allà on

s’arriba al consens entre les diferents comunitats educatives.

Però bé, ho podem arribar a entendre.

Respecte del que parlava la Sra. Ballester, la Sra. Ballester

ha parlat de diferents coses. Parla de colAlectius socials, però

que tenen pensament divers; clar que tenen pensament divers,

qualsevol colAlectiu té pensament divers. Aquí som un colAlectiu

de gent i qualsevol partit i qualsevol grup social té pensament

diferent. Jo suposo que dins del partit Ciutadans... -perdoni,

però em molesta moltíssim haver de parlar sense mirar la gent-,

dins el partit Ciutadans, que és un colAlectiu, també hi haurà

diversitat. La diversitat forma part del colAlectiu, la colAlectivitat

és una, però dintre de la colAlectivitat hi ha diversitat.
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Jo el que no acab d’entendre és l’argumentació final, on diu

que per una banda volen derogar el reial decret, mentre es torna

a realitzar aquest pacte i aquesta cosa, però ha deixat molt clar

que les revàlides són necessàries. És a dir, revàlida sí, però un

reial decret que la regula no. Això és el que jo he entès. I per

una altra banda, quan parla de comissió sí, però Sectorial no,

tampoc no ho acab d’entendre; és a dir, la sectorial és aquell

lloc on es representa la diversitat dels colAlectius, aquells

colAlectius dels quals parlava, que estiguin representats tots els

colAlectius i la diversitat dels colAlectius en la sectorial

precisament on... és el que es posa de manifest, cada colAlectiu,

cada comunitat autònoma posa damunt la taula els seus

aspectes puntuals i diferents dels altres. 

Per tant, nosaltres pensam que és la sectorial on realment es

pot arribar a consensuar mentre que en la comissió

parlamentària..., la comissió parlamentària és una comissió de

caràcter purament polític, és a dir, hi torno insistir, no crec que

s’arribi a un acord durador, etc., si l’acord s’imposa, és a dir,

si l’acord no és social no podem tirar endavant, ha de ser un

acord que primer sigui social i llavors que es transformi en

polític.

Per tant, primer hem d’arribar a l’acord i llavors, quan arribi

el moment, passar-lo a nivells que és el que estam fent aquí,

aquí primer s’ha arribat a un acord de caràcter social, més o

menys agafat, ara està en la fase del Consell Escolar i el

Consell Escolar faria una mica de sectorial perquè també hi

estan representats els diferents territoris i després ja passarà al

òrgan polític que és el Parlament.

I per acabar, simplement dir al representant del Partit

Popular que bé, m’ha sobtat que qualifiqui al Partit Popular de

centre reformista, què vol que li digui?... i que digui que el

Parlament no té la competència per parlar de la LOMCE i

altres, i li agradaria que portàssim aquí altres coses que siguin

més productives, sí, a nosaltres també ens agradaria, però el

problema està en el fet que moltes vegades no podem portar

altres coses perquè tenim un problema més gros que l’ha

generat la LOMCE i és el que ens està... 

Diu que “derogar per derogar”, no, si nosaltres no volem

derogar per derogar, nosaltres el que volem és derogar per

evitar el mal a tot el grup de gent que es quedarà penjada

després d’acabar l’ESO. Vull dir, no és derogar per derogar, és

derogar per facilitar als alumnes, primer, que no hagin de

passar per un examen que té una validesa bastant baixa, que

únicament té una finalitat de puntuar quiénes son los buenos y

quiénes son los malos i uns van per davant i els altres van per

davall i el que no volem és que d’una sèrie de gent, com li he

explicat abans, que aprovi Batxillerat i que no tengui el títol

perquè no aprovi la revàlida. Crec que això és bastant

important, no és derogar per derogar, és derogar pensant en

aquesta gent. 

Aquesta gent, què farà l’any que ve si no aprova la

revàlida?, no podrà fer res, no podrà fer res, i què farà la gent

que ha aprovat l’ESO i que se’n va i no aprova la revàlida?...

algú aquí ha parlat de la diversitat i la diversitat es contempla

en diversitat no en la uniformitat que plantegen les proves.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Casanova. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

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

minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Faré meus els arguments que ara donava

el Sr. Casanova per respondre també a la Sra. Ballester respecte

d’aquesta prova a la qual es referia abans que s’hauria de fer o

que no està malament fer per comprovar que s’han adquirit els

coneixements després de la secundària obligatòria, el problema

no és fer la prova, el problema és que si no la fas quedes penjat,

quedes fora, quedes exclòs i les opcions aquí, com ja hem dit

abans, en la formació professional bàsica, a més a més, són

molt reduïdes. Llavors és clarament un sistema que t’absorbeix

o t’expulsa i crec que això no és el model educatiu que

nosaltres volem, això també va adreçat al Sr. Vidal.

Bé, respecte de les crítiques o mencions que s’han fet al fet

que no hi haguem estat capaços de presentar aquesta proposició

no de llei plegats finalment, el que es veu és que les diferències

són petites, però la part de les instàncies... hi ha coses que no

són coincidents al cent per cent. 

Crec que s’ha enriquit, no hem de tenir por a no estar

sempre al mateix paper, presentant la mateixa proposició, de

fet, i en aquest cas no només es tracta de Ciudadanos, nosaltres

tampoc no hem signat com a Podem Illes Balears el document

Illes per un Pacte, és a dir, tenim diferències també en com

concebem el model educatiu fins i tot en el que consideram que

són línies bàsiques per teixir un pacte per l’educació pública,

que és el que nosaltres volem, impulsar de manera encertada

l’educació pública, laica i de qualitat, etc., equitativa,

compensatòria de les desigualtats, etc., no m’estendré en això.

Llavors, no crec que sigui per fer un drama el fet que no

haguem presentat la mateixa proposició no de llei, al mateix

paper, quan en les línies generals coincidim absolutament i

després en la part de les instàncies crec que s’ha enriquit el fet

que hi hagi diverses PNL en la comissió d’avui.

Per la meva part, res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Capellà, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Jo voldria fer una sèrie de reflexions en

motiu del que han anat comentant els distints grups

parlamentaris, vegem, el fracàs escolar no és culpa d’una llei

només, per a mi és culpa d’una manca d’inversió sistemàtica en

l’educació, és a dir, una llei no salvarà, només, l’educació, fa

falta una inversió brutal per poder aixecar el cap en l’educació

que donam als nostres infants i als nostres joves i també fins i

tot als nostres majors, vull dir, a la gent que està en la
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universitat i en això crec que sí que faria falta un pacte per la

inversió en el sistema educatiu.

El problema és que aquesta llei adoptada, la LOMCE -

repetesc- sense tenir prou consens social, que és d’això de què

es tracta, encara empitjorarà més la situació i és per això que

aquesta majoria social que hi ha hagut en contra, que el Sr.

Vidal la contraposava a la majoria del Partit Popular al

Congrés, és que és una àmplia majoria social i a més és que

està en contra i estic parlant de la Marea Verda, de les marees

que hi hagut a tot Espanya, no només aquí, que el que ha vist...

en la pràctica, començant per exemple a Madrid com s’ha anat

privatitzat l’escola pública i com s’intenta passar a un sistema

elitista en l’educació, el tema és aquest.

Després, una cosa que a mi em preocupa del Partit Popular

és aquest mantra que està repetint: “estan vostès derogant per

derogar”, vostès s’adonen de la irresponsabilitat flagrant

d’adoptar un reial decret llei el mes de juliol?, estam parlant

d’educació, senyores i senyors, educació. Com és possible que

un govern en funcions aprovi un decret que regula les revàlides

sabent que al setembre tornen a l’escola i a l’institut els

alumnes, els canvia la normativa, en el sentit que ho han de

començar aplicar, quan al Congrés hi ha uns grups que podrien

tenir la majoria i paralitzar això? 

És que és una manca de responsabilitat, indigna per a mi. És

clar, no és derogar per derogar, home!, és que estam parlant

d’educació i estam parlant també d’un colAlectiu que el mes de

juliol se’n va de vacances, els que tenen vacances, i després

tornen el setembre i se n’adonen que els ho han canviat tot

perquè allò estava paralitzat, home!, no, no..., crec que aquestes

frases..., haurien de pensar una miqueta més el que estan dient.

I després també volia indicar que canviaré el meu sentit de

vot en el punt a) de la proposició no de llei de Ciutadans,

perquè amb l’explicació que ha donat la representant d’aquest

grup, quan parla d’aquest pacte nacional per l’educació veig

que no inclou les comunitats autònomes ni la descentralització,

que jo crec que és bàsica en l’educació dins aquest model que

hi ha a Espanya.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, però amb les intervencions del Grup

Socialista i de MÉS per Mallorca considero ja resposta,

diguem, la..., feta la contrarèplica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt

Ciutadans té la paraula la Sra. Ballester, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Dos cositas, solamente. Quiero

comentarle al Sr. Enric Casanova, del Partido Socialista, que se

ve que no me ha escuchado bien, que queremos un pacto por la

educación para hablar de todos los..., de poner en común todo.

Usted habla enseguida de que Ciudadanos acepta las reválidas;

yo creo que lo que he comentado es que nosotros estamos a

favor de la prueba final, de hacer una prueba final para saber si

los alumnos aprenden o no aprenden, independientemente de

que en eso luego se llegue o no al pacto de si es para obtener el

título o no, que eso ya se tendrá que llevar al pacto educativo,

y lo que entre todos lleguemos a un acuerdo se hará.

Lo que sí considero muy importante, porque nos lo está

haciendo ya la OCDE, los 34 países, nos hacen unas pruebas

PISA, cuando podríamos tener nuestras propias pruebas y

analizar nosotros en lo que fallamos con nuestra prueba

nacional.

Después también quiero comentar a los partidos de MÉS

que, bueno, ellos cuando leen pacto por la educación que lo

propone Ciudadanos, siempre leen más de lo que hay en el

papel, pero bueno, nosotros tampoco tenemos la culpa de que

uno lea luego filtrando a su ideología las cosas. El pacto

nacional por la educación es hacer una ley de educación con

todo ese acuerdo a que se ha llegado, un acuerdo entre todos.

Eso es lo que hay.

Y después quiero comentarle al diputado Vidal, del Partido

Popular, que nosotros queremos derogar este real decreto

porque estábamos hablando con ustedes, en el Partido Popular,

de hacer un pacto nacional por la educación ya desde el 20 de

diciembre de 2015, y después en junio, para las elecciones, se

estaba hablando de que se podía llegar a estos acuerdos, para

investidura o para gobierno, y lo que no tiene sentido es que

mientras unos hablan de llegar a un pacto otros estén poniendo

en marcha medidas que saben que son controvertidas. Eso yo

creo que no está bien. 

Y después... nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Sembla..., interpret que hi ha hagut

dues peticions de votació separada a les PNL de Podem i de

Ciutadans... Crec que no n’hi ha haguda cap a la del PSIB,

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, si ho he interpretat bé.

I després hi havia una solAlicitud, no sé si era una esmena in

voce, a Podem per part del Sr. Castells, que instava a canviar

“...Govern de l’Estat espanyol a solAlicitar la derogació...” per

“Govern de l’Estat espanyol a derogar...”. No sé si s’accepta o

no s’accepta.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, hi havia la proposta de llevar “a solAlicitar” i posar

“derogar”, “...insta el Govern de l’Estat espanyol a derogar...”;

hi estam d’acord.
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I també una altra proposta, una esmena in voce, era llevar

“lleis o reials decrets” i posar “normes legals o reglamentàries”;

tampoc no tenim cap problema, és un poc així primmirat

l’assumpte, però bé...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò queden fetes...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Bé, el que passa és que això es desprèn del context, és a dir,

ja... si volem filar tan prim ho posam, també, cap problema ni

un; el que passa és que entenc que es deriva del context, que

estam parlant..., però si cal posar-ho també podem ficar “en

matèria educativa”.

EL SR. PRESIDENT:

Ho hauríem d’aclarir (...).

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

...”normes legals o reglamentàries en matèria educativa fins que

es conformi...”, etc.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, queden fetes les puntualitzacions. Passam a

votació.

Passam a la PNL de PSOE, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca. Votam, entenc, els dos punts plegats.

Vots a favor? Perdó? La de PSOE, MÉS per Mallorca i

MÉS per Menorca. No he interpretat que hi hagués votacions

separades; si n’hi ha d’haver... és el moment.

Separades? D’acord.

Vots a favor del punt primer? 7.

Vots en contra? 4.

Abstencions? 1 abstenció.

Al punt segon, a pesar que aquí posi...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Del punt segon, a pesar que aquí hi posi un 3, vots a favor?

7; perdó, 8.

Vots en contra?

I abstencions?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdoni, és que hi ha dos punts sense..., de MÉS per

Menorca, MÉS per Mallorca i PSOE, hi ha dos punts.

EL SR. PRESIDENT:

Dos punts, sí. No ha demanat votació separada, Sra.

Ballester?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No! És que m’he distret. Podríem votar el punt 1, per favor?

EL SR. PRESIDENT:

He demanat si qualcú volia votació separada. D’acord. Al

primer punt la votació ha estat: 8 a favor, 4 en contra i 1

abstenció seva.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No, és a favor.

EL SR. PRESIDENT:

A favor? Idò 9 a 4. Molt bé.

I del segon punt, vots a favor? N’hi ha 8.

Vots en contra?

I abstencions? 1.

De la PNL de Podem hi ha tres punts. Votam, si no hi ha res

a dir per part de Podem, votam el punt primer.

Vots a favor?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Per separat.

(Se sent una veu de fons que diu: “Separat, també, (...)”)

EL SR. PRESIDENT:

Separat, també, separat. Sí, perquè he interpretat que vostè

demanava votació separada.

Punt primer. Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

Cap abstenció.

Del punt segon, vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

I del punt tercer, vots a favor? 8.
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Vots en contra? 5.

Cap abstenció.

Passam a la PNL de Ciutadans. També votarem per separat

els tres punts que hi ha.

En aquest cas, punt a).

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

9. Perdoni però no ha quadrat, senyora... Abstenció.

Abstencions, perdó, perdó.

(Rialles)

Perdoni, perdoni. Perdoni.

Passam a votació del punt b).

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

Aquí no hi ha abstencions.

I en el punt c).

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 11.

Abstencions? 1.

1 vot a favor, 11 en contra i 1 abstenció.

Ha quedat clara la votació?

En conseqüència, queden aprovades les dues primeres PNL

i no la segona. I el punt b) de la tercera, de Ciutadans.

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

Gràcies.
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