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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui. En primer lloc, demanar si es produeixen
substitucions, hi ha substitucions?

(Remor de veus)

D’acord, gràcies.

Idò passam al punt únic de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
12723/16 i 13422/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 12723/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació de
personal de suport als centres escolars.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
12723/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a dotació de personal de suport als centres escolars.

Per a la seva defensa, per part del Grup Popular, té la
paraula el Sr. Vidal, per deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President, enhorabona. El curs escolar 2016-
2017 s’ha iniciat amb mancances de planificació i de recursos
quant al personal de suport dedicat sobretot a cobrir les
necessitats especials de nins i nines de totes les Illes Balears,
però principalment els ATE, els auxiliars tècnics educatius, els
pedagogs terapeutes, els d’audició i llenguatge, i aquesta
mancança ha originat trastorns a les escoles, als docents i també
a les famílies, i hem vist com pares i mares d’alumnes que
necessitaven aquests serveis no han pogut veure complides les
seves necessitats tant als centres públics com als privats
concertats.

Problemes com la mancança d’ATE a Mallorca o la
mancança de personal especialitzat en signes a Eivissa o la
mancança de personal de suport a Menorca són exemples que
hem pogut veure als mitjans de comunicació, els mateixos
sindicats s’han manifestat reclamant més personal, ho hem vist
en el sentir fins i tot de les mateixes famílies i sobretot de les
afectades per aquesta mancança a l’inici de curs.

A hores d’ara segueix fent falta, els centres s’han adaptat al
que tenen encara que falta una plantilla molt més extensa.
Aquest personal és imprescindible per a una adequada
escolarització d’aquells infants que per les circumstàncies
personals estan necessitats d’una ajuda educativa especial.

Al llarg dels darrers anys ha anat augmentant el nombre de
personal de suport a l’educació, encara que l’experiència
demostra que sempre poden resultar insuficients aquests
recursos i que les necessitats poden ser sobrevingudes al llarg
del curs escolar.

Per això és necessària la creació d’una borsa
complementària de places d’ATE, per poder donar resposta a
futures necessitats amb agilitat i sense dependre dels processos

administratius dilatoris. L’administració, per cobrir una plaça,
es torba una eternitat per la pròpia Llei de procediment
administratiu, no perquè una persona vulgui que duri més o
manco, aquesta cosa fa necessària la creació d’aquestes borses,
com diem, que puguin preveure una acció ràpida enfront d’una
necessitat sobrevinguda.

 A les aules de les Illes Balears hi ha hagut un increment
notable d’alumnes, un increment que ens fa pensar molt, 1.600
alumnes més, segons paraules del mateix conseller -si ho
recordau- al passat Ple del Parlament de dimarts passat, la qual
cosa ens porta a la necessitat d’incrementar també el nombre
d’auxiliars, si no volem tenir una manca d’aquests serveis a les
aules.

Fer política dient que no hi ha hagut retallades és
simplement fer política i no és suficient, si hi ha hagut un
augment d’alumnes el lògic és que hi hagi un augment de
professors, en conseqüència, hi ha retallades si no hi ha un
augment de professors; ho vestirem això com voldrem, però no
es tracta solament de disminuir el professorat, cal augmentar-lo
en la proporció adequada i sobretot en les necessitats reals de
la nostra comunitat, tant a centres públics, com he dit abans,
com també a centres privats concertats, perquè ambdós es
nodreixen de fons públics.

El Grup Popular creu, creiem nosaltres, que l’educació és
un pilar bàsic dins la vida de les persones, per la qual cosa
sempre estam i estarem al costat de tot el que signifiqui
millorar-la. Si fem un cop d’ull a les ràtios que tenim i veiem
que hi ha més de quaranta centres que tenen ràtios superiors al
nombre que haurien de tenir d’alumnes; si fem un cop d’ull al
nombre d’aules prefabricades i veiem que ja arribam a les 107,
hi ha més de 2.500 alumnes a aules prefabricades, entenem
perfectament el conseller quan manifestava que no pensava mai
en un augment de 1.600 alumnes, però això fa necessari que
siguem previsors, per això, amb un objectiu molt clar de treure
la comunitat educativa balear del darrer lloc de l’Estat espanyol
i del darrer lloc de tot Europa.

Per tot això crec que els grups parlamentaris que
conformam aquest parlament hem de coincidir que l’educació
és el pilar fonamental de la societat i hem d’instar junts el
Govern perquè cobreixi de forma suficient els llocs de feina de
personal de suport especialitzat, l’hem d’instar a crear una
borsa complementària perquè és bo i és útil per a l’educació,
per la rapidesa que suposa a l’hora de cobrir necessitats
educatives.

En definitiva, hem de fer feina junts i instam sempre el
Govern que l’educació augmenti en la qualitat i ens dugui als
millors llocs de tota Europa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. En torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula la Sra.
Diputada Camargo, per un temps de deu minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612723


CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 31 / 20 d'octubre de 2016 477

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. La veritat és que no deixa de ser
sorprenent el fet que ara el Partit Popular es preocupi tant pel
lloc que ocupam en la nostra posició, a la cua, no només de
pressupost, sinó de qualitat educativa, de ràtios, de fracàs
escolar..., de fracàs escolar tot el contrari, no som a la cua, som
al capdavant; sorprèn molt pel fet que, precisament, és una
de..., jo crec i des de Podem pensam i així ho hem manifestat
diverses vegades als moviments de defensa de l’educació
pública, que si ens trobam en aquesta situació és en bona part
també per totes les polítiques fetes des de la Conselleria
d’Educació, amb tot el seguit de consellers i conselleres que la
varen ocupar durant la darrera legislatura, per això no deixa de
sorprendre una altra vegada el fet que el Partit Popular es faci
capdavanter de demandes i d’eslògans fins i tot, que durant tota
la darrera legislatura es varen repetir una vegada i una altra als
carrers precisament contra les polítiques que ens han conduït a
aquesta situació.

És una situació paradoxal, no deixa de ser sorprenent -
repeteixo-, però no per això podem dir que estam en contra del
que es demanda, tenim certs matisos a fer, tenim preguntes,
tenim dubtes, però de cap de les maneres podem estar en contra
del que precisament venim de negociar en aquests moments,
precisament un increment del pressupost d’educació per tal de
poder atendre d’una manera més efectiva totes aquestes
demandes que es donen en l’àmbit principalment de l’educació
pública, però no només perquè, si bé el nostre model és
claríssimament l’aposta per l’educació cent per cent pública,
sabem que les necessitats de tots aquests estudiants que estan
recollides en aquesta proposició no de llei del Partit Popular
també es donen a la concertada i no només es donen en l’àmbit
de l’educació pública.

Dic tot això com a preàmbul, i també per no allargar-me
massa, el que pensem és que hi ha una necessitat pressupostària
per poder donar compliment a tots aquests punts que es posen
en aquesta proposició no de llei a totes les instàncies, i sobre
això ja dic que d’això ens encarreguem en aquests moments, no
es pot fer... sabem que les PNL són en certa mesura brindis al
sol, però quan parlem de coses tan serioses com els estudiants
de la nostra comunitat autònoma amb necessitats especials, crec
que cal fer alguna cosa més enllà que posar en un paper la
demanda concreta, tenim cura que tot això sigui una realitat per
al proper curs.

I tenim, quant al primer punt, la intenció de votar-hi a favor
perquè estam d’acord que cal augmentar el nombre de tot
aquest personal de suport especialitzat, estam d’acord en aquest
punt. Tenim el dubte sobre què considera el Partit Popular
“nombre suficient per donar cobertura mínima”, si pot aclarir
aquesta qüestió, estaríem entre votar a favor i abstenció en el
sentit de saber exactament què és això.

Després quant al segon punt, també hi estaríem d’acord,
amb una transacció que es proposarà per part de... bé, l’hem
consensuada entre els diferents Grups MÉS per Mallorca, MÉS
per Menorca, PSIB i Podem, que té a veure amb el tema de la
tramitació administrativa corresponent, si això es pogués
transaccionar hi votaríem a favor. 

Estam també d’acord, però tenim un dubte en el tercer punt,
sobre si aquestes borses de personal de suport suficient es
refereixen a les borses d’interins o parlam d’un altre tipus de
borses.

I respecte del quart punt votarem en contra perquè pensem
que és absolutament... no ja paradoxal i contradictori, sinó
literalment impossible que en el termini màxim d’un mes es
pugui revertir la política que tenim ara, i responsable de la qual
és en bona part el Partit Popular. Estam fent feina, com diem,
de cara als pressuposts de l’any que ve, és una qüestió que
depèn de la dotació econòmica per poder fer front a aquestes
demandes, i la veritat és que tot el que ha destrossat el Partit
Popular en quatre anys no es pot tornar al punt de partida en un
mes.

Per la nostra part, res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la diputada Sra. Busquets, per
un màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, és sorprenent aquest canvi
de discurs del Partit Popular. De totes maneres si és de veres,
si no és un llop amb pell de xot, benvingut sigui, perquè... per
a la millora de l’educació, que, no em cansaré mai de dir-ho, és
una inversió, és una inversió que donarà un èxit i rescabalarà
aquest fracàs escolar no en un any, sinó en molts d’anys, i la
inversió adequada -tampoc no ens cansarem mai de dir-ho- serà
quan hi hagi un finançament adequat, perquè hi va haver un
traspàs de competències totalment infradotat que amb aquell
finançament dotat adequadament encara es podrien fer moltes
més polítiques. Com va dir el meu company Antoni Reus,
tenim els pressupostos que tenim, però així i tot treballarem de
valent per tirar endavant les polítiques dels acords pel canvi.

Dit això, quan parlam de dotacions de suport cada vegada
m’agrada parlar del model d’escola inclusiva; l’escola inclusiva
és aquella que adapta el mètode d’ensenyament i aprenentatge
a la diversitat, sigui d’origen, sigui d’estil d’aprenentatge, etc.
I el que hem de pensar és què ha fet la conselleria fins ara per
atendre aquesta diversitat, amb planificació, amb innovació i
amb personal docent, i el que han fet, treballant des d’una línia
d’escola inclusiva, ha estat redefinir el suport, establir una
regulació pel que fa a les quotes de professorat d’atenció a la
diversitat, i amb aquests criteris rigorosos d’equitat i de gestió
eficaç han donat una dotació als centres.

A l’anterior legislatura es va procedir a la precarització dels
recursos humans adreçats a les escoles. Mentre es retallava en
professors, i per tant augmentava la ràtio, es dotaven els centres
dels coneguts AT, que és personal no docent i molt més barat
per a la conselleria, perquè resolien una situació d’extrema
necessitat en aquell moment. Va ser una estratègia que va ser
pa per avui i fam per demà, que és que tenim ara.

Què hi ha hagut també? Hi ha hagut 600 professors més en
dos cursos, s’ha apujat aquest professorat; s’ha començat a
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abaixar la ràtio ara als alumnes de 3 anys, que està en 20
alumnes; Menorca i Eivissa tenen especialistes per atendre
alumnes amb trastorn de l’espectre autista i alteracions de
conducta; i sí, sempre podem demanar més, perquè és molt
fàcil caure en el parany que de cada vegada necessitam més
recursos, perquè de cada vegada hi ha més necessitats, i també
s’ha de tenir en compte que hi ha un factor emocional: quan
veus que un alumne té una necessitat tothom faria el que fos per
atendre aquestes necessitats, però tot s’ha de fer, com he dit,
amb uns criteris de rigor. És molt fàcil dir que falten persones;
a la propera PNL he començat amb allò que qualsevol reforma
educativa amb una ràtio de 15 alumnes a cada aula seria un èxit
absolut, però hem de gestionar amb el que tenim. Demanar i
dotar recursos a la babalà és delicat i contraproduent, i no
podem mantenir un sistema educatiu amb unes pràctiques
educatives del segle XIX i veure que la diversitat és una
distorsió, i per tant demanar i demanar i demanar suport,
perquè quasi quasi cada alumne tengui el seu suport. 

Això sí, tenim unes necessitats especials, que serien
aquestes de què parlam dels AT, que massa vegades han
d’esperar i no arriben aquestes dotacions per burocràcia
administrativa. Des de l’administració cal cercar un mecanisme
per poder donar resposta per la via d’urgència, i això sí que ho
compartim. Tal vegada la gestió dels AT s’hauria de fer des de
la mateixa Conselleria d’Educació, perquè ara s’ha de solAlicitar
a la Conselleria d’Hisenda i Funció Pública, i així es
rendibilitzarien millor els recursos i també amb major pressa i
amb coneixement de causa. S’hauria de preveure aquesta
situació d’urgència perquè la tramitació fos més àgil i eficient. 

Per tant demanarem votació separada de tots els punts, o
almanco, si no, del punt 2; i al punt 1 amb la meva intervenció
crec que he deixat clar que sí que és vera això del nombre
insuficient i que s’incrementi crec que és una afirmació
perillosa que a més lleva de tot l’estudi que està fent la
conselleria i que ha fet unes quotes per tal d’atendre la
diversitat. Al segon punt proposaríem la transacció de llevar...
aturar al punt “sobrevingudes urgent”, eliminaríem “sense
haver d’esperar els terminis de tramitació administrativa
corresponent”, perquè sempre hi ha una tramitació
administrativa que s’ha de fer, tot i que sí que demanam
aquesta pressa i aquesta via d’urgència.

En el punt tercer també votaríem que no perquè aquestes
borses de personal de suport veim que són les borses d’interins,
i per tant... perquè aquí parla de totes les categories i
especialitats educatives necessàries; això són les borses
d’interins, que ja estan obertes, que estan proveïdes, i que en el
cas... es va disposant d’aquelles borses per uns criteris també
de rigor. I el quart... diríem el mateix que la portaveu de
Podem, que en un mes no es pot revertir la nefasta política de
quatre anys del Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Per part del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda
pel temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, una societat
que es pretén igualitària i justa ha de defensar sempre un model
educatiu inclusiu i integrador que no deixi en cap circumstància
ningú de banda. Malgrat aquest pensament, que supòs que
compartim tots els grups, és cert que massa vegades es donen
casos de nins i nines que necessiten un suport específic que
malauradament moltes vegades no tenen, i gran part d’aquesta
culpa és per manca de finançament. Per evitar això s’ha de fer
feina en la detecció precoç d’aquestes necessitats, però també
amb els programes específics i amb el personal qualificat. 

No entraré en una guerra de qui posa més personal de
suport o qui en posa menys. Ara bé, pens que és un poc
demagògic iniciar la proposició no de llei dient que s’ha iniciat
amb importants mancances de planificació i recursos de
personal de suport sabent d’on venim. Aquest és un tema molt
seriós que admet jocs d’aquest tipus.

Dia 19 d’abril, concretant en aquesta proposició no de llei,
jo mateixa vaig fer una pregunta al conseller per un cas molt
concret; era un exemple d’aquestes mancances, una nina de
Selva que havia quedat fora AT alguns dies de la setmana, i
aquesta nina com moltes altres necessiten aquests especialistes,
els necessiten per moure’s, per aprendre i fins i tot per poder
menjar, i el fet que els vagin canviant molt sovint moltes
vegades tampoc no els és bo. Fets com aquests no poden tornar
a passar, i de fet el conseller va ser sincer i va dir que no estava
satisfet amb la situació, i es va comprometre a donar resposta
a aquestes necessitats concretes però també, literalment, a fer
una política que anàs més enllà de només donar resposta a
situacions concretes. Esperam que sigui realment així i que no
es tornin plantejat aquests tipus de casos.

Pel que fa als punts de la iniciativa, en el punt tercer, si no
s’especifica quin tipus de borsa de suport és que no es pugui
donar, que no es pugui confondre, ens abstendríem. 

I en el punt quart, pel tempus, també ens abstendrem si no
ho posam de manera urgent, però sabem que amb un mes és
irreal i no és factible.

Per tant, en el primer i en el segon punt votarem a favor i,
si no es canvia, en el tercer i en el quart ens abstendríem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Vidal, jo hi ha un argument
que mai no he fet servir a cap comissió ni a cap ple, que és un
argument molt típic entre Govern i oposició, que és el de
retreure a l’oposició “i tu més” o “i tu menys” o parlar de
l’herència rebuda. No ho he fet mai. I ara tampoc no ho faré,
ara tampoc no ho faré, perquè jo crec que aquí no és que ens

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 31 / 20 d'octubre de 2016 479

trobem davant d’una situació d’oportunisme, és a dir, no és que
jo pensi que vostès, ara que són a l’oposició, reclamen el que
no feien quan eren al Govern, i que, per tant, fem aquest joc
que jo crec que a la ciutadania el deu desconcertar tant, que és
aquest anar-nos canviant els papers, no?, quan som al Govern
no fem el que després reclamem quan som a l’oposició. Això
seria oportunisme. I ja li dic, no entraré en això, no els tiraré en
cara això.

Jo el que els tiraré en cara, i em sap greu i esper que no s’ho
prengui malament, perquè intent no desqualificar ningú, jo
simplement aquesta PNL la trob cínica, o sigui, no és una
qüestió d’oportunisme, és cinisme, perquè jo crec que vostès
realment no ho volen això que reclamen, és a dir, jo crec que
vostès ideològicament estan en contra d’això; és a dir, vostès
no ho van fer perquè no poguessin fer-ho, vostès no ho van fer
perquè a vostès no els interessa l’educació pública de qualitat. 

I per això mateix, com que situo la seva proposta dintre de
l’àmbit del cinisme, hi votaré bàsicament en contra. Perquè
vostès ho saben perfectament que nosaltres com a formacions
polítiques i com a govern prioritzem i posam per davant
l’educació, i que dintre de l’escenari de restricció
pressupostària d’aquesta veritat inevitable, que és que les
necessitats són infinites i, en canvi, els recursos són limitats,
nosaltres al capdavant de les nostres prioritats hi tenim aquest
servei públic que és el de l’educació, i vostès no el van tenir, i
no el van tenir no perquè no tenguessin recursos sinó perquè
per a vostès no és una prioritat.

I no només quant al fons, sinó que també quant a la forma;
és a dir, el procés tan farragós actual de substitució de
professorat i d’autoritzacions per substituir baixes el varen
implantar vostès amb una resolució conjunta de la Direcció
General de Funció Pública i de les direccions generals
d’Educació, en què van establir un procés totalment capciós,
totalment surrealista per substituir les baixes. Aleshores, i per
què ho van fer? Perquè, miri, si tardam un mes a cobrir una
baixa tot això que ens estalviem, perquè a vostès, en aquest
sentit, no els preocupava la continuïtat del servei públic, a
vostès els interessava gastar el mínim en açò.

Per tant, és a dir que ara ens venguin a demanar flexibilitat
quan vostès són els que van fer la instrucció, que encara vigeix,
i que, evidentment, el Govern hauria de modificar, i si no ho
modifica aviat jo ja dic que, com a grup parlamentari, instarem
que es modifiqui, que ara ens venguin a demanar flexibilitat,
doncs, simplement ho trobo cínic, bàsicament ho trobo una
burla que ens fan a nosaltres.

Per això a mi em sap molt de greu que Podem caigui en
aquesta trampa, tot i que entenc els arguments que ha exposat
la Sra. Camargo, crec que a la llum del que he dit crec que
estaria molt bé que reconsideràs la seva posició i hi votés en
contra també, que crec que és el que pertocaria. A més, també
té ocasió de fer-ho, si canvia el sentit del vot, demanant després
un torn d’explicació de vot, vull dir, que fins i tot és
perfectament possible des del punt de vista del Reglament.

A més a més, una altra... o sigui, anant ja punt per punt, en
el punt1, en el punt 1 vostès bàsicament el que demanen és més
llocs de feina, eh!, que incrementi i cobreixi llocs de feina. Per

començar, això és una discussió pressupostària, i després, el Sr.
Camps, -em sap greu... perdó, ja sé que no puc invocar-lo-, ho
retir, Sr. President; després, el Grup Popular, en el Ple s’estripa
les vestidures perquè diu que es pugen els imposts. Doncs, a mi
m’agradaria saber aquest increment de places, com el pensen
pagar? Perquè, és clar, si això fos un debat pressupostari estaria
claríssim, haurien de dir, miri, vull posar doblers en el personal
de suport especialitzat i, per tant, en llev de no sé on. Però aquí,
amb aquest cinisme que dic, vénen a demanar més recursos i
després perquè... perquè pugem els imposts a les rendes més
altes, gràcies a la qual cosa tenim un sostre de despesa més alt
en aquest pressupost que a l’anterior, aleshores allò és un
drama i diu que matam a la gent a imposts.

A mi m’agradaria saber, com ho pensen pagar? I també fer
extensiva la invocació que feia a la Sra. Camargo, pregunti al
Partit Popular també com ho pagaria i per què llavors es
queixen si es pugen els imposts.

A més a més, el redactat em sembla totalment capciós: “un
nombre suficient per donar cobertura mínima suficient”, quasi
a mi m’agafa la broma de dir, escolti, per què no posam la
cobertura màxima suficient? És que, és clar, això és totalment
indeterminat, o sigui, ens fan votar una cosa que no sabem ni
què vol dir, perquè evidentment els termes “nombre suficient”
i “cobertura mínima suficient” són totalment indeterminats. A
part que vostès aquí barregen els ATE, els PT, els ADE, que
són figures que tenen un sistema de provisió totalment diferents
els uns dels altres.

Per tant, jo no pens entrar en aquesta frivolitat de votar
perquè queda bé, doncs, bé, que hi hagi més personal sense ni
dir d’on treurem els doblers i, a més, sense especificar quants
doblers ens costarà això, perquè parlam de “nombre suficient”. 

En el punt 2 demanam més flexibilitat, i amb això nosaltres
estam d’acord, i... -ah! no, perdó, em semblava que em cridava
l’atenció, no, eh?, vaig bé de temps, eh?-, nosaltres amb això
estam d’acord. Donam suport a l’esmena que els ha proposta la
Sra. Busquets perquè si es tracta de flexibilitat, doncs, està bé,
establim un procediment flexible, però no cal que diguem que
ens saltem els terminis de la tramitació administrativa.

Quant al punt 3, realment crec que no saben de què parlen,
perquè jo no sé si estan amb això de les borses, que ara deuen
haver descobert que això de les borses és fantàstic i volen crear
borses per tot arreu, jo no sé què volen dir “que proveeixi
borses de personal de suport”. Escoltin, no necessitam provisió
de borses, necessitam provisió de personal, la borsa ja hi és, la
borsa per proveir el personal de suport suficient ja hi és, és la
borsa d’interins, com em sembla que els explicava la Sra.
Busquets. Aleshores, aquí realment no sé de què parlen i, per
tant, tampoc no hi donarem suport.

Quant al quart punt, doncs, totalment, és a dir, adherir-me
a tot el que han dit els portaveus que m’han precedit, fins i tot
la Sra. Sureda. Votarem en contra perquè... perquè, bé, perquè
és surrealista demanar fer tot això en un mes.

Gràcies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Está claro que cuando un niño necesita
una atención especial para sus funciones básicas, como
desplazarse entre clase y clase, recoger la mochila, comer, ir al
baño, inyectarse una medicación o comunicarse, necesita de
una persona que le atienda cuando lo necesita. Sólo así tenemos
una inclusión real, sólo así los padres se quedan tranquilos. El
ATE creemos que es una de las figuras que nunca debe faltar
en un colegio cuando hay niños que lo necesitan, es la
seguridad y la tranquilidad de sus padres y la atención a los
alumnos. Además, el ATE crea un vínculo estrecho con el
alumno que no se crea incluso con el propio maestro.

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar el primer punto.
También, desde Ciudadanos, nos gustaría añadir que sabemos
que es tema diferente a lo que se propone aquí, que la figura del
ATE debería profesionalizarse y además darle en los centros la
importancia que tienen a nivel pedagógico.

En cuanto a los PT también son de una gran importancia
para todos los alumnos, sobre todo en las áreas instrumentales
de comunicación y cálculo. 

En cuanto a la proposición, el punto 2, nosotros también la
apoyaremos porque entendemos que, efectivamente, los ATE
tienen una bolsa diferente al resto de especialidades que
propone esta PNL. 

Nos abstendremos en el tercer punto, pues no entendemos
a qué bolsa se refieren, debido a que PT u otras especialidades
de atención a la diversificación ya hay las bolsas de siempre de
interinos. 

Y en el cuarto también nos abstendremos porque nos parece
un poco imposible en el máximo de un mes, si bien el 1 y el 2
nos parecen muy correctos, realmente nos parece demagógico
el apartado cuarto. Nada más.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Ballester. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula... qui té la paraula? El Sr. Casanova?,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo volia començar a defensar
aquesta PNL dient que en educació, i ho he dit diverses
vegades, però crec que ho hem de repetir sempre, en educació
mai no n’hi ha prou, en educació mai no en tenim prou, en
educació mai n’hi ha prou per atendre les necessitats de tothom,
en educació fa falta sempre més: més material, més personal,
més infraestructures, més recursos, més metodologia, més

formació del professorat, més, més, més de tot, fa falta sempre
més de tot, d’acord?

Després, he de dir que en el tema de l’alumnat amb
necessitats educatives especials, sempre fa falta una atenció
concreta, estam totalment d’acord que fa falta una atenció
específica i tot allò que li faci falta per anar endavant.

El que està clar és que venim d’on venim, venim d’una
situació que era molt crítica, venim d’una situació en la qual,
per diferents motius, es va deixar l’educació en general d’una
manera determinada i, per tant, ara fa falta..., no és que faci
falta més de tot, és que fa falta més i a més a més fa falta
retornar tot allò que durant un temps es va retallar de manera
sagnant i de manera moltes vegades indiscriminada, perquè el
que interessava era reduir, reduir, reduir i ara som on som.

Per tant, començaré pel final, és a dir, intentar revertir tot
allò en un mes és simplement faltar a..., no ho sé, és que no sé
com qualificar-ho, perquè... dir que tota la desbarrada que
varen fer durant una legislatura, s’hagi d’arreglar en un mes és
faltar a..., no ho sé, és burlar-se dels ciutadans, dels alumnes,
dels professors i de tothom, però bé.

Dit això, li volia comentar que, malgrat tot, sí que es fan
coses, es fan coses perquè l’alumnat tengui tot allò que
necessita. S’augmenta professorat? És clar que s’augmenta
professorat, s’augmenta professorat de suport, però, a més a
més, s’augmenta professorat en el personal dels EOEP i els
EAP, són molt importants. Els EOEP i els EAP són
importantíssims en la detecció de necessitats educatives
especials, d’això no en parlem, els EOEP i el EAP durant la
legislatura anterior van ser totalment abandonats i, per tant, ara
s’han de recuperar. Per què? Perquè hi ha molts d’alumnes que
encara no han pogut ser diagnosticats perquè hi ha un embós
per falta de personal.

S’han augmentat els PT, s’ha augmentat diferent personal,
diferent personal que atén específicament, vénen aquí a parlar
d’ATE, com ha dit la Sra. Busquets abans, què passa... durant
l’etapa anterior varen dir: bé, idò substituïm els PT per ATE,
els quals, primer, són molt més barats, després no tenen el
problema dels interins, sinó que van per funció pública i per
tant, podem fer i desfer.

És clar, ara tornem parlar de la inclusivitat, tornem parlar
que les necessitats són moltíssimes, comença dient que hi ha
unes mancances de planificació importantíssimes, jo no dic que
no hi hagi hagut mancances de planificació, fins i tot el mateix
conseller ha dit que hi ha errors, sempre hi ha errors i en
educació sempre hi ha errors, i quan treballes amb una població
que està canviant i com vostè bé ha dit està creixent de manera
sobtada, idò és molt difícil encertar. I a més a més, el que vull
dir amb tot això és que al final vénen aquí a demanar una sèrie
de coses que tenen... són faves comptades, és a dir, vénen a
demanar més personal, més personal que s’ha de pagar, però
això sí, els pressuposts -i si no la discussió de pressupostos la
tindrem d’aquí res-, no podem augmentar els pressuposts
perquè si augmentem els pressuposts el que fem és augmentar
els imposts de la gent, d’acord, però, què volen? D’alguna
manera ho hem pagar.
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Ara això sí, en qualsevol proposta que fa no s’oblida
d’esmentar els centres públics i privats concertats, és a dir, tota
aquesta proposició no de llei jo entenc que es fa per,
simplement, beneficiar tots els centres concertats perquè senten
que no tenien el que tenien abans i ara volen tenir més, cosa
que trob molt digna; és a dir, els centres concertats volen més
i vénen aquí a demanar més ATE, més PT, més AD, més AL,
més de tot per als centres públics i, això sí, els privats
concertats, no els concertats, sinó els privats concertats, ojo!,
per tant...

Ara això sí, ara això sí, pressupost d’aquí de... de com es
pagarà, no ho sabem. Això de com es pagarà no ho sabem, no
incrementarem els imposts, ara tampoc no farem que vagin a
Madrid a dir al Govern de l’Estat, que és del seu partit, que
digui: escolta, envia més sous perquè fan falta moltes coses, fan
falta molts ATE i molts PT a Balears, no vagi retallant aquí el
sostre de despesa ni vagi retallant els ingressos.

Després, una altra cosa que em sorprèn, aquí el Partit
Popular sempre ha estat... que la llei va per davant, això sí,
quan m’interessa que se salti el procediment administratiu,
home!, és que a veure, si som a un estat de dret, l’estat de dret
es regula per unes lleis i per un procés administratiu, i que
vengui vostè aquí i que digui que no s’han d’esperar els
terminis de tramitació administrativa és venir a demanar: miri,
el procediment administratiu és igual, és igual, el procediment
administratiu és igual, aquí ens el saltem a la torera, ara això sí,
després, quan ens afecta a nosaltres som més papistes que el
Papa i tot ha de ser amb mirada a la llei i hem d’esperar que el
procés administratiu i judicial dugui el seu tempus. Idò no, el
procediment administratiu és el que és i no ens el podem saltar,
d’acord?

Després demanen proveir borses, i vinga borses, ja ha dit el
Sr. Castells aquí: vinga, a proveir de borses! “De totes les
categories i especialitats educatives necessàries”, borses
d’interins hi ha totes les que són necessàries i si no es fan,
perquè proveir borses tampoc no tenen... més, “per facilitar la
tramitació i cobertura de les futures necessitats”, és a dir, no
sols no volen solucionar les necessitats d’ara, sinó les que
vendran, volen ja (...), i com ho pagarem, això? I bé, ja el punt
4, ja... ni li cont... 

Per tant, pensem que de moment l’atenció a les necessitats
educatives especials s’està fent com es va podent, malgrat tot
hi ha avanços, s’han establert aules volants d’intervenció
immediata, s’han establert equips per a alteració del
comportament específics del trastorn autista, tots aquests equips
abans no hi eren, per tant, s’està especialitzant. Si que s’està
atenent en funció de les especialitats, però anem poc a poc. 

Per tant i acabant, respecte del primer punt, el votarem en
contra perquè posa al mateix ATE, PT, AD, AL que és personal
de funció pública i personal docent, no són el mateix, vostè ha
de saber que el personal docent funciona d’una manera i el
personal de funció pública funciona d’una altra, per tant... hi ha
fins i tot convenis diferents i fins i tot hi ha meses sectorials
diferents i per tant, no podem entrar a unificar-ho. El millor
seria passar el personal d’ATE i fisioterapeutes i altres de
funció pública a funció docent, però això ja es farà.

Del segon punt, estaríem d’acord a aprovar-lo si detreu
aquesta barbaritat de “sense esperar els terminis de tramitació
administrativa”, pensam que això de saltar-se el procediment
administratiu en l’administració i demanar-ho en seu
parlamentària és una barbaritat. I el punt 3, els torn dir el
mateix, no se sap molt bé el que demana, pensam que “totes les
categories i especialitats educatives necessàries” són les borses
d’interins que estan funcionant de cada dia.

I respecte del punt 4 ja... com sempre, això del termini
màxim d’un mes és voler fer aquí un brindis al sol, no, és
brindar per no res i a més a més, de passada, em burlo del
personal perquè així faig després tota la demagògia que puc.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Camargo, gràcies per la
propaganda que fa del Partit Popular, jo no he anomenat en cap
cas Podemos. El Partit Popular fa una proposició no de llei, que
creu que així com estam ara, així com està la societat i el poble
de les Illes Balears és necessària. I a nosaltres ens ha agradat
sempre ser els capdavanters per a tot.

Sra. Camargo, ni el món, ni l’educació varen néixer quan
vostès varen arribar. L’educació fan referència als darrers
quatre anys que hem governat nosaltres, però dels alAlots de 0
a 4 anys, dels que varen néixer quan nosaltres vàrem entrar a
governar, no n’hi ha cap ni un que faci els exàmens de
qualsevol projecte europeu que determini a quin lloc ens
trobam. Hauríem d’anar als 8 anys per parlar d’alAlots de 8
anys, que era seu el seu govern. Als de 12 si hi volien ser
abans, que era nostre, o als de 16 que és amb el grup que es fa.
El fracàs educatiu no ve de cap de les maneres dels darrers 4
anys, això ho haurien de tenir en compte. El món ja estava creat
quan vostès varen entrar, o varen néixer en aquest món.

Faig referència sempre a l’ensenyança pública, privada i
concertada i, si pogués, també parlaria de la privada, perquè
crec que la llibertat de poder triar centre per part dels pares és
el més important que hi ha. Tant de bo totes les famílies
tenguessin els doblers suficients com per poder triar l’educació
que volen dels seus fills, això seria el que el Partit Popular
voldria.

Una altra cosa, Sra. Camargo, quan vàrem perdre les
eleccions nosaltres, entenem molt bé el que ens diu el poble,
perquè ens agrada governar, si el poble ens va dir: les
polítiques que heu fet fins ara no ens agraden i a posta vos
llevam, a posta som aquí per rectificar de les polítiques que
fèiem i fem aquestes, que creiem que són les que ara volia el
poble, sense enganar. Nosaltres no vàrem dir al poble:
dedicarem el 5% del PIB a l’educació, no ho vàrem dir, no
volem enganar ningú. Ni vàrem dir: hi posarem el 4,4, perquè
ara em digueu que tot depèn de l’economia. 
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A nosaltres el poble ens ha jutjat, som a l’oposició perquè
ens hi ha posat, i des d’aquest moment fem propostes en positiu
per tenir una societat millor, amb els seus reconeixements i
acceptant evidentment la paraula del poble, faltaria més que no
l’acceptéssim! Sabem bé d’on venim i sabem bé on anam. I si
parlam ara de doblers i no en vàrem parlar els darrers 4 anys li
diré per què, perquè fa 4 anys no n’hi havia ni un de dobler i
per al pressupost de l’any que ve ja han posat l’ecotaxa que
seran 50 o 60 milions, i si estimàssiu l’educació els que estam
en aquesta comissió que és la nostra feina, diríeu que tot això
se’n vagi a educació...

(Remor de veus)

I no aniríeu, i no aniríeu a defensar altres àrees que
vosaltres no en sou responsables. 

Retreure i oportunisme no, ara hi ha molts més doblers que
els que hi havia, i si fos ara faríem unes polítiques en educació
totalment diferents de les que vàrem fer. Si ara governéssim i
tenguéssim els doblers faríem una política en educació
totalment diferent de la que vàrem fer fa 4 anys i molt ajustada
a les propostes que nosaltres fem. No fem ni brindis al sol, ni
enganam la gent, ho repetesc, ni enganam la gent.

(Remor de veus)

El cinisme i el desconeixement, Sr. Castells, aquí no hi ha
res cínic, només fem feina per millorar l’educació i som a una
Comissió d’Educació, i per fer propostes al Govern en positiu
per tenir una millor educació. No em trobarà mai amb una altra
intenció que no sigui aquesta, mai! Jo no som així.

Bé, amb la Sra. Ballester estàvem d’acord i amb les seves
intervencions, que ara els acceptaré les propostes.

Però repetesc, crec que som aquí per parlar del futur de
l’educació. L’educació no s’ha rompuda aquests darrers 4 anys,
sense enganar ningú, crec que la feina de l’oposició és fer
propostes en positiu perquè l’educació millori. I mirau si és
trist, just a l’inrevés del que pensàveu, faig propostes perquè el
Govern ho faci el millor possible perquè la gent n’estigui el
més contenta possible. No la faig com s’ha fet altres vegades
per fotre el Govern i per no ajudar-lo, sinó tirar-lo a baix. Ho
faig en sentit positiu.

Quant a les propostes que heu fet, llevar la paraula “mínima
suficient” del primer punt, em sembla correcte, però això vol
dir simplement que hi hagi els professors “com a mínim”
necessaris.

Aturar el segon punt aquí on posa “urgents” també, però
sense esperar els terminis de tramitació. Sr. Casanova això vol
dir que si fa una borsa quan hi ha una baixa d’un professor, el
que estava el número 1 de la borsa li donen la feina i si no hi ha
borsa ha de tornar convocar un procés administratiu segons
com i s’allarga. Això no vol dir res pus. Qualsevol que hagi
estat a una administració ho entén. Jo per defecte he estat 14
anys batle i en fa 30 que som funcionari, i don per suposades
moltes coses. Accept, però, llevar “sense haver d’esperar els
terminis de la tramitació administrativa corresponent”, però en

cap cas això no vol dir complir la Llei de procediment
administratiu, que ho sàpiga.

Quant al tercer punt, aquí no sé quina transacció he de fer
perquè digueu que sí, perquè tots sabem que els ATE són
personal laboral, per tant, és crear la borsa d’ATE. I la resta
que és personal funcionari té les borses de funcionaris creades,
a les que heu volgut mantenir o crear-ne de noves. 

I evidentment accept la transacció del quart curs, de llevar
que “en el termini màxim d’un mes” és impossible. Això només
ho farien fenòmens i aquest Govern nostre tampoc els té tan
bons.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Entenc que accepta la votació separada.

Queda clar com queden...? No.

(Remor de veus)

Aturam un moment perquè quedin clares les transaccions.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

El punt 1 per separat?, d’acord. El punt 1 quedaria redactat
tal i com està sense les paraules “mínima suficient”. El punt 2
quedaria tal com està redactat, però amb punt i final després de
“sobrevingudes urgents”. El punt tercer, el llevam; i el punt
quart quedaria amb el punt i final després “d’urgència
possible”, llevant “i en tot cas en el termini màxim d’un mes”.

D’acord, així? Votam el punt 1 per separat i llavors els
punts segon i tercer, segon i quart?

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

Au, idò.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, jo voldria demanar també votació separada del punt
quart, si al Sr. Vidal no li sembla malament.

EL SR. PRESIDENT:

Es fa votació separada de tot.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Val, val. El punt quart que és el tercer, perquè hem llevat el
tercer.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, acabat el debat passam a votació de la Proposició no de
llei 12723. Ho farem per punts. 

Al punt primer, vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions? Cap abstenció.

Per tant queda aprovat per 8 vots a favor i 5 en contra.

Passam a votar el segon punt. Vots a favor? 

Està aprovat per unanimitat.

El tercer està retirat. Passam a votar el quart punt. Vots a
favor?

Per unanimitat. No? Perdó. Perdó, Sr. Castells.

Vots en contra?

12 a favor i 1 en contra. Queda aprovada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 13422/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de
l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 23 de
maig, per la qual es desplega el currículum de l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei 13422/16,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de
dia 23 de maig, per la qual es desplega el currículum
d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Ramón, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RAMON I ROSELLÓ:

Gràcies, president. En principi he de dir que hi ha una
errada a la proposició no de llei que, si no hi ha cap
inconvenient la corregirem; és simplement “modificació de
l’ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 23 de maig de
2016", que quedava Cultura.

I bé, ara passam a la defensa de la proposició no de llei.
Presentam aqueixa proposició no de llei perquè entenem que un
petit canvi en aqueixa ordre pot significar grans avantatges per
a un gran nombre d’alumnes. Els programes de millora
d’aprenentatge i rendiment es varen posar en marxa la
legislatura passada amb la finalitat de poder millorar l’atenció
a la diversitat. Han estat unes eines molt eficaces que van
dirigides a alumnes que tenen dificultats d’aprenentatge no
imputables a la falta d’estudi. Es desenvolupen a partir del
segon curs de secundària i tenen com a finalitat que l’alumne
pugui arribar a quart, a cursar-ho per via ordinària i treure’s el
graduat en educació secundària obligatòria. 

La incorporació dels alumnes a aquests programes
requereix d’una avaluació acadèmica, psicopedagògica, s’ha de
parlar amb els alumnes, s’ha de parlar amb els pares, utilitzen
programes que utilitzen una metodologia específica a través de
l’organització de continguts, i han tengut molt bons resultats.
Aquest alumnat que no pugui accedir a aquests programes

probablement o no arribarà amb el nivell adequat a quart o bé
abandonarà el sistema educatiu amb el que això pot repercutir
en aquests alumnes una volta que surtin al món laboral, i el que
repercuteix en el sistema educatiu, que no podem permetre’ns
tampoc més abandonament escolar. 

La realitat és que durant aquest curs 2016-2017 hi ha molts
de centres que han perdut aquests programes, perquè no
complien exactament el límit, que era un mínim de 10 alumnes;
hi havia grups que tenien 7 i 8 alumnes i aquests centres s’han
quedat sense aquests programes. Pensam que això, amb aqueixa
petita modificació, podria tenir solució, i pensam que és allò
just per a aquests alumnes. Per tant el que demanam és la
modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat
del 23 de març, per la qual es desplega el currículum
d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears, a l’annex
3, per reduir el nombre d’alumnes per accedir al programa de
millora i aprenentatge passant d’un mínim de 10 a un mínim de
5 alumnes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. Per torn de fixació de posicions, per
part del Grup Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Sembla que continuem amb aquesta
nova tendència del Partit Popular a prestar molta atenció als
estudiants amb necessitats especials, atenció personalitzada del
nostre alumnat. Continuo dient que després de la seva
magnífica gestió de retallades de l’anterior legislatura és
bastant curiós, per dir-ho eufemísticament, que tengui ara
aquest interès genuí, com deia abans el Sr. Vidal; vol fer-nos
creure que si en aquests moments governassin farien una
política educativa que suposaria exactament un gir de 180 graus
sobre la que varen fer només fa un any i mig. Llavors consta un
poc de creure que de cop i volta hagin canviat la seva filosofia
política en 180 graus, perquè precisament en aquestes partides
vostès varen fer moltes retallades; llavors costa de creure, torn
a dir, que sigui un interès genuí i que políticament hagin
canviat tant el sentit de les seves polítiques educatives.

Estam d’acord en el fet que és necessari que hi hagi un
increment en tota l’atenció. No diré res de nou, perquè ja ho
hem dit abans, estam totalment d’acord que tot això és una
necessitat que tenim. Des de la conselleria també s’ha informat
de tot aquest increment que hi ha hagut enguany; no és cap
secret que hi hagi totes aquestes necessitats, i tenim un
problema tècnic, aquesta és la qüestió. El colAlectiu que pot
donar sortida i que pot donar solució a aquestes demandes
depèn de Funció Pública, que s’ha dit també abans, que una
part de la gestió d’això no depèn de la Conselleria d’Educació,
i el Govern pot agilitar, com ha dit, la gestió d’aquest..., la
conselleria pot pressionar Funció Pública per tal que s’agiliti la
gestió del cobriment d’aquestes baixes i d’aquestes necessitats.

El que passa clarament és que és bastant al·lucinant el fet
que quan vostès han impulsat una llei com la LOMCE, que
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clarament ens posa en aquesta situació d’haver de fer revàlides
després d’acabats uns cicles, com podran fer front a un grup
normal l’alumnat quan arribi a quart d’ESO?, és a dir, un grup
de 5 persones de cop passaria a un grup de 32? Com podran
fer-hi front amb un esquema educatiu com el que s’implanta
dins la LOMCE, en unes classes que no podran seguir? Què
passarà si no passen les revàlides?, què passarà amb la manca
d’oferta que tenim de formació professional bàsica en aquesta
comunitat autònoma? És a dir, si no aproven les revàlides estan
exclosos. 

Estan plantejant una altra vegada, i la veritat és que no
podem... encara que compartim aquesta nova manera de fer
política educativa del Partit Popular, que per a nosaltres no és
nova, nosaltres érem als carrers cridant contra la política que
feien els seus consellers i conselleres d’Educació, encara que
compartim aquest gir de 180 graus, que pensam que no és
creïble, la veritat és que no podem compartir ara el que es
proposa aquí després que vostès són responsables que s’hagi
aprovat la llei que impossibilitaria fer precisament això una
realitat.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Per part del Grup MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Busquets, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Si no fóssim prudents i
actuàssim sense seny quan parlam de ràtio diríem que com més
baixa, millor. De fet moltes vegades he dit que qualsevol llei
educativa triomfaria amb unes ràtios de 15 alumnes dins cada
aula; de ben segur que fins i tot serien innecessaris tants de
recursos especials, programes de diversificació curricular o
programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment. 

Els programes PMAR substitueixen els antics programes de
diversificació curricular, que ja tenien una ràtio mínima de 10
alumnes, i segons l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura
i Universitat de 20 de maig, per la qual es desplega el
currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes
Balears, publicada al BOIB núm. 76 de dia 21 de maig, es
manté aquesta ràtio mínima de 10 alumnes.

Si revisam l’actuació d’altres comunitat, no n’hi ha cap en
què s’estableixi un límit tan baix, i la majoria tenen un mínim
d’alumnes similar a l’establert a la normativa actualment en
vigor a les Illes; algunes, com Navarra, fins i tot tenen el límit
inferior un poquet més alt, que és de 12 alumnes. Aquest
nombre mínim de 10 alumnes és ben raonable per atendre
adequadament l’alumnat que segueix aquests programes. Així
i tot aquests programes no són l’única solució per atendre la
diversitat o les necessitats entre l’alumnat del centre; és ver que
en centres petits a vegades, sobretot en centres d’una sola línia,
i aquí crec que hi ha el pensament en l’escola concertada, sí que
hi pot haver dificultats de trobar 10 alumnes per fer un
programa d’aquestes característiques, però en aquests centres
d’una sola línia, amb els recursos de personal de suport o amb

els mateixos recursos ordinaris i l’autonomia de centres, es
poden preveure altres mesures d’atenció a la diversitat
orientades a respondre a les necessitats educatives concretes
d’aquest alumnat perquè puguin aconseguir els objectius de
secundària obligatòria i adquirir les competències
corresponents, i aquestes mesures ordinàries que qualsevol
professor podria dur a terme i que per tant no és necessari tal
vegada un programa, perquè hem d’anar alerta que aquests
programes no es converteixin en petits guetos dins el mateix
centre educatiu, hi ha des de les programacions de classe, amb
mesures de reforç o d’ampliació per a aquells alumnes que
necessiten també ampliar els seus coneixements, la
diversificació en la metodologia, que n’hem parlat molt poc i
crec que parlaríem menys de suport si parlàssim més de
diversificació; mesures organitzatives estratègiques i
metodològiques diferents, orientació i seguiment de l’alumnat,
adaptació dels seus materials didàctics...

Per tant és ver que seria una situació utòpica però no és
adequada ni assenyada demanar aquesta davallada de ràtio a 5
persones. Per tant votarem en contra d’aquesta proposició no
de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. 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, com deia
abans, per aconseguir un model educatiu inclusiu i integrador
que no deixi cap nin i nina de banda s’ha de fer molta feina i
s’han de posar molts de recursos al seu abast.

És cert que cada alumne és un món i que cada centre viu
realitats diferents, però també és la nostra obligació des
d’aquesta comissió vetllar perquè cap nin que necessiti una
ajuda especial no es quedi sense, perquè aquesta mancança pot
determinar seriosament no només el seu curs acadèmic sinó
també el seu futur. Entenem que es podria minvar el nombre
d’alumnes; d’aquesta manera podrien tenir 8, 7 alumnes aquest
suport específic i, com s’ha dit, en centres d’una línia aniria bé;
però també és cert que s’han de mirar les necessitats i prioritzar
segons els recursos que es tenguin, i si no basta idò s’han de
cercar altres alternatives per poder-ho fer i poder diversificar la
tasca.

Nosaltres en principi en aquesta esmena, en aquesta
proposició no de llei ens abstendrem, perquè també és cert que
la conselleria ha de mirar de prioritzar. Ara bé, també pensam
que els grups que donen suport al Govern quan les iniciatives
que es duen no interessen sempre pegam als doblers, i quan
interessen tampoc no es comenta. Això també crec que ho hem
de tenir en compte. Vull deixar constància que des d’El Pi som
molt conscients que aquest canvi exigeix altres mesures, com
infraestructures, més docents especialitzats, i sense espai ni
personal els programes de millora mai no assoleixen els
objectius pels quals estan dissenyats, i per tant a vegades encara
duen més problemes. Clar, nosaltres, com dic, en aquesta
iniciativa ens abstendrem. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part de Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. A mi, Sra. Ramon, li he de dir amb
tota cordialitat que em fa l’efecte que vostè no s’ha llegit
l’ordre, l’ordre per la qual s’aprova el currículum de l’educació
secundària obligatòria, i com que em sembla que no se l’ha
llegida, la hi llegiré, perquè al punt 4, antic punt 5, però
després, amb la modificació, punt 4, diu..., la primera frase sí
que veig que l’ha llegida: “Per poder formar un grup que
segueixi un programa de millora de l’aprenentatge i del
rendiment el nombre mínim d’alumnes és de 10"; punt i apart.
Segon paràgraf: “Això no obstant, quan ho aconsellin
circumstàncies especials, la Direcció General de Planificació,
Ordenació i Centres, amb l’informe previ del Departament
d’Inspecció Educativa, pot autoritzar la formació d’un grup
amb un nombre inferior d’alumnes al que s’estableix a l’apartat
anterior”. 

Per tant em sembla que estem debatent un tema que està
resolt i contemplat a la normativa. És a dir, establir un límit, en
lloc de 10, de 5, ni més ni menys que 5... I en això per
alAlusions responc a la Sra. Sureda. A veure, hi ha mesures amb
impacte econòmic..., hi ha mesures i mesures. Clar, nosaltres
potser sí que a vegades hem portat PNL que tenen un impacte
econòmic, en què demanem que el Govern s’especialitzi cap a
determinada banda, desenvolupi algun programa amb els seus
recursos propis...; evidentment tot té un cost però, escolti’m,
aquí estem parlant de crear un grup. Vostè sap què vol dir crear
un grup nou? És tota la plantilla de professorat necessari per fer
classes a aquest grup. Aleshores si hi ha un grup que té 7, 8
alumnes, bé, és que l’annex 3 ja regula tot el procediment de
(...) de grups, no hi ha cap impediment normatiu perquè se li
doni, com li acabo de demostrar llegint la resolució. És a dir,
aquí hem d’anar cas per cas, és a dir, en quins casos se’ls ha
denegat per no arribar a 10. 

Perquè, clar, vostè a la seva PNL demana que es modifiqui
la normativa. No, la normativa no s’ha de modificar, la
normativa ja dóna resposta a aquesta necessitat. En cas que no
s’arribi a aquest nombre, amb un procediment que és el que
està indicat a l’ordre, es pot demanar que es concedeixi
igualment aquest grup. 

Per tant votarem en contra de la proposició no de llei per
innecessària. A banda d’això també he de dir que... que aquesta
ordre regula la creació de grups específics de PMAR, però res
no impediria -encara que segurament no ho fan- que els instituts
tinguessin un programa de PMAR que no suposés la creació
d’un grup nou, perquè que existeixi un programa de millorar de
l’aprenentatge a l’institut no necessàriament vol dir que es creï
un grup nou, que amb la nostra filosofia de l’educació i per tant
en contra del que estableix la LOMCE seria la via més correcta,
perquè estem parlant d’inclusió, inclusió, inclusió, i ara diem
“escolta, allò que antigament es deia el pelotón de los torpes,
feim un grup i els tenim a part”, i després a quart coincideixen
amb els altres i es peguen la gran nata, perquè, clar,

evidentment aquests alumnes estan acostumats a tenir un
programa específic d’atenció. Per tant, vaja, he aprofitar per
justificar que impugnem també la idea que respira la LOMCE
que aquests grups hagin d’estar apartats de la dinàmica general.
Crec que ja he justificat la posició.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Ciudadanos nos
abstendremos. Los motivos son porque, bueno, consideramos
que legamente esto ya se suple. De hecho en muchos centros,
por ejemplo en asignaturas que tienen muy pocos alumnos,
como 7 u 8 en bachillerato, por ejemplo, que son específicas,
ya se prevé que se puedan hacer estos grupos, como ha
comentado el Sr. Castells, cuando hay una... cuando hay una
excusa justificada para hacer esto.

En cuanto a los grupos PMAR sí que estoy de acuerdo con
el grupo proponente, el Partido Popular: sí que son grupos muy
importantes. Yo les quiero comentar un poco lo que pasaba
hasta ahora con lo de diversificación. Vamos a ver, cuando un
niño llega al instituto y es un niño que trabaja pero le cuesta
mucho, se le pone un PT para que le pueda ayudar en esas
tareas y hace... adaptaciones curriculares en primero, luego
pasa a segundo, luego pasa a... un PT, no perdón, una
adaptación curricular por el profesor, pasa a tercero y ¿qué
ocurre?, que según la LOGSE, si un alumno es trabajador, pero
necesita diversas adaptaciones, va aprobando y llega a cuarto
con estas adaptaciones no se le puede dar el título de graduado
en secundaria, eso no, no se puede, si ha tenido adaptaciones
curriculares significativas no.

Por lo tanto, teníamos un problema porque en tercero,
cuando llegaba el alumno a tercero con esas adaptaciones
curriculares significativas o se las quitabas para que pasara a
cuarto o... y porque tendría que repetir, tiene que repetir para
pasar al PMAR a diversificación. Entonces, ¿qué hacíamos?,
era un grave problema, es así, es así, ha sido durante muchos
años así. Entonces, lo que se ha hecho es bajar la
diversificación a segundo de ESO y es verdad que a partir de
ahí en segundo y tercero de ESO se hace diversificación y ya se
puede pasar al cuarto aplicado. 

Por lo tanto, es cierto que en muchos centros, sobre todo si
son pequeñitos y tienen una sola línea muchas veces no se llega
a más personas de seis, siete, pero eso ya lo contempla la ley
que pueda ser, o sea, que si el centro da una justificación
adecuada sí que se puede hacer ese PMAR.

Por lo tanto, nos abstendremos, porque consideramos que
ya se tiene en cuenta, pero sí que es verdad que recalcamos que
es un proyecto bueno para que los alumnos puedan coger, sobre
todo porque son alumnos trabajadores, puedan coger los
conocimientos y el rol que necesitan y luego pasar a un cuarto
y obtener el título. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. 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 estic una mica sorprès perquè aquí
en aquesta comissió venim a parlar de los pobres niños
trabajadores, però a veure, aquí tothom sap moltíssim de tot i
sembla que no... per una banda, jo perdoni que estigui molt
sorprès de l’anàlisi de resultats del PMAR que ha fet la Sra.
Ramón, que ha dit que són molt bons resultats, molt bons
resultats, aquests bons resultats seran per la llarga durada del
programa d’un any, per analitzar els resultats d’un programa
farà falta més d’un any, no?, no podem dir en un any “quins
bons resultats ha tingut”.

I per una altra banda, a veure, està molt bé que aquí
vinguem a fer un... a defensar les idees, jo, perdoni, Sra.
Ballester, crec que està completament errada, no..., ha fet una
defensa molt fervorosa de la LOMCE, però ha posat de
manifest que els programes de diversificació curricular... no
sabia de què van, perquè no tenen res a veure la realitat que era
amb el que acaba d’exposar aquí. Ho sent molt, però no és
veritat, no són veritat la major part de coses que ha dit respecte
als projectes de diversificació curricular.

Per tant, crec que això s’havia de dir perquè quedi registrat
que els projectes de diversificació curricular, es feien a tercer,
es feien a quart i són un altre concepte totalment diferent, que
no és el del PMAR, això està clar i no tenen les virtuts que
segons vostès i la LOMCE tenen, però bé...

Dit això, he llegit aquesta proposició no de llei i veig que el
PP torna convertir-se aquí en adalil de l’educació, agafa
l’educació com a una cosa a pit, és a dir, hem passat d’això és
la llei del pèndol de Foucaud o la injuriem totalment o l’agafem
aquí fins a la medulAla.

Per tant, també veig que confon la inclusivitat amb temes de
caràcter emocional perquè quedi clar, tots els pobres nens,
aquests pobres nens i els pobres nens mesquinets, però al final
el que fa el partit Popular és utilitzar les necessitats educatives
especials, que és del que parlam aquí, com a una arma política
i ara ve a demanar aquí recursos per a les necessitats educatives
espacials com que... i els altres, i els altres no tenen necessitats?
També en tenen, els alumnes, tots els alumnes tenen necessitats,
ja ho he dit abans: en educació mai no n’hi ha prou, però bé...

Passant a la proposició no de llei, vostè ve aquí a demanar
una modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura,
del 23 de maig, i resulta que tenim una Ordre del 20 de maig
del 2015, curiosament aprovada i publicada quatre dies abans
de les eleccions, per allò de dejarlo todo atado y bien atado de
la Sr. Núria Riera, que va signar els currículums de secundària
sense cap consens, sense cap anàlisi, molt ràpidament perquè
hi havia una necessitat electoralista, és a dir, era una ordre
purament electoralista, en aquell moment s’havia de tancar
aquell tema perquè la LOMCE s’havia de consolidar i no fos
cosa que no...

És clar, resulta que aquella ordre diu exactament el que diu
l’ordre que vostè vol modificar, és a dir, una ordre signada pel
Partit Popular tres dies abans de les eleccions resulta que un
any després ja no val, serà per aquest canvi que ha dit el Sr.
Vidal, de 180 graus, és a dir, tot el que va fer el Partit Popular
ja no val i ara ho han de canviar, és clar, perquè si és la mateixa
ordre, d’acord? Per tant, crec que les explicacions estan...

Crec que el Partit Popular fa la proposta segons tenim el
tema electoral i per tant, aquest interès pel sistema inclusiu, la
meva pregunta és: és real, o simplement és que ara ens va bé a
efectes electoralistes per poder recuperar un espai polític que
havíem perdut? És a dir, la comunitat educativa la tenim
perduda, per tant, ara hem de ser, vaja, el no va més en
educació i, per tant, l’hem de recuperar.

Jo... em sobta que aquesta emoció per l’educació i sobretot
per les necessitats educatives especials sigui real i no sigui una
cosa purament electoralista, és a dir, la meva pregunta és:
realment al Partit Popular li preocupa l’educació o el que li
preocupa és la imatge que dóna o que ha donat a la legislatura
passada i ara vol canviar?

Per tant, de cara a aquesta proposició no de llei m’agradaria
que m’explicàs per què abans sí i ara no, així de senzill, per què
abans eren deu i ara no.

També m’agradaria que m’explicàs si han analitzat que...
les ràtios a la meitat duplica el cost d’aquests programes. La
meva pregunta és: a qui beneficiaria realment això? No pot ser
que estiguem intentant beneficar un sector de l’educació, no
precisament la pública? Jo crec que això també ho hem de...

I després a mi m’agradaria que m’expliqués per què entén
que la inclusivitat i tota aquesta tensió ve derivada de la
reducció de mínims i no de la reducció de màxims? Aquí venim
a demanar que es redueixin els mínims, però dels màxims no en
parlam. A qui beneficia això? Aquells centres que són d’una
línia i tal i que ja hem dit abans que si hi ha necessitats reals les
poden demanar i fer el projecte. 

Per tant, jo crec que hauríem de deixar de fer aquesta
comèdia electoralista i hem de ser coherents. Demanar per
demanar, sempre hi som a temps; és a dir, demanar..., jo vull
que s’atengui millor, i clar, jo també vull que s’atengui millor.
Contestant-li a la Sra. Sureda, hi ha recursos? Clar i s’han de
tractar de manera individual? Clar, jo el que vull és que no
s’atenguin de cinc, sinó que s’atenguin d’un en un. Però clar,
els recursos són els que són, els recursos són els que són i no
vengui a dir-me que, segons ve, es parla de pressupost o no.
Estam parlant d’una mesura, com li ha dit el Sr. Castells, que
econòmicament té un impacte que Déu n’hi do! Un impacte
derivat de l’aplicació d’una llei, per cert, que és la LOMCE, la
qual el Partit Popular va posar en marxa sense transferir els
recursos necessaris, i així estem. És a dir, demanem que posem
més recursos, però el Partit Popular de Madrid que no en (...).
Home, és que aquí hem de dir...

Per tant, crec que els alumnes amb necessitats són tots, uns
en tenen d’un tipus, els altres en tenen d’un altre, i per tant,
tothom necessita l’atenció adient i no podem utilitzar
determinades coses per a això.
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Per tant, els PMAR crec que es fan com s’han de fer de
moment. Podríem discutir si s’ha de fer PMAR, o diversificació
curricular, que això és un altre tema, però, com comprendran,
no podem acceptar aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Recordar que, d’acord amb el
Reglament, no podem entrar en debats entre els diputats, sinó
que s’han de fixar posicions respecte de la PNL que hi ha en
debat. No es pot entrar en debat amb altres diputats, això és el
que posa el Reglament i ho volia recordar per a tothom.

Per tant, té la paraula per contradiccions el grup proposant,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Bé, gràcies, veig que ha estat un èxit. Així que crec que no
els convenceré, vaja. 

Bé, na Laura Camargo sempre està dient que no tenim
interès, no tenim interès, però aquests programes es varen
començar durant la nostra legislatura i vostès critiquen si no es
fa perquè no es fa i quan s’ha fet, enlloc de valorar que és
positiu i que ha anat bé, tampoc s’hi dóna suport, encara que hi
creguin, però tampoc no s’hi dóna suport.

Llavors dir a Isabel Busquets que amb nosaltres a l’antiga
legislatura era més flexible, en què fossin 7 o 8 s’havien donat
aquests grups i així també contest al Sr. Castells, sí que ho
havia llegit, el que passa és que, com també he explicat a
l’argumentació, he dit que s’ha complit exactament aquest límit
en alguns centres. Per això s’ha fet aquesta proposició de llei,
per intentar abastar que aquests centres també poguessin tenir
aquests programes, que ja els havien tengut abans. Vull dir que
no és que diguis ara necessiten més pressupost, o necessiten
més personal, aquests grups ja havien estat en aquests centres
i ara no se’ls ha donat. Sent un límit exactament, o sigui, s’ha
complit només en alguns centres.

I dir al Sr. Casanova, que en un any sí que es poden saber
resultats. Per això s’ha modificat l’ordre que hi va haver i s’ha
vist..., per això es demana..., sabem que era la mateixa, que era
el mateix límit, sabem que era un mínim de 10, però pensam
que, com que ha estat positiu, en què fos un grup més petit,
també en podrien gaudir, o també se’n podrien beneficiar
d’aquests programes. No té res a veure, no es tracta d’una arma
política. Perquè si vostè em diu que a Eivissa el curs ha
començat súper bé i que no hi ha hagut problemes amb la
diversitat, doncs no ho entendré.

Em diu que ho utilitzo electoralment, jo crec que vostès
tenien moltíssimes solucions i ara tampoc es veuen els resultats.
Nosaltres fem propostes en positiu perquè ens preocupa, els
que diuen constantment, com si fos una realitat, que no ens
preocupen són vostès. I creiem que aquests centres, que, per
cert, sí que són de la concertada, que tal vegada haurien de
preguntar-se per què s’han denegat a la concertada, quin

problema hi ha? O no abasten el 40% de l’alumnat? O és que
aquest alumnat no té problemes?

I ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Acabat el debat, passam idò a votar
la proposició no de llei 13422/16.

Vots a favor?

(Rialles i remor de veus)

5 o 4? 4 a favor.

(Continua la remor de veus)

Vots en contra? 7.

Abstencions? 2.

Per tant, en conseqüència, queda rebutjada la Proposició no
de llei 13422/16, relativa a la modificació de l’Ordre del
conseller d’Educació i Cultura, de 23 de maig, per la qual es
desplega el currículum d’educació secundària obligatòria a les
Illes Balears.

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