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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, Margalida Capellà substitueix Bel Busquets.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Antoni Camps substitueix Núria Riera.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

María José Ribas substitueix Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

Compareixença RGE núm. 15032/16, sol·licitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller d’Educació i
Universitat, per tal d’informar sobre el Pla d’Èxit
Educatiu.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença del conseller d’Educació i Universitat
sol·licitada mitjançant l’escrit RGE núm. 15032/16, presentat
pel Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el Pla
d’èxit educatiu. 

Assisteix el conseller d’Educació i Universitat, Sr. Martí
March i Cerdà, acompanyat del Sr. Antoni Morante Milla,
director general de Planificació, Ordenació i Centres; del Sr.
Antoni Arbós i Grimalt, cap d’Inspecció Educativa; de la Sra.
Aurora Bonnin i Soler, assessora.

Té la paraula el conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades.
Intentaré ser breu dins aquest context de presentar aquest
document de línies d’actuació a favor de l’èxit educatiu, i abans
de desenvolupar quins són els punts més significatius d’aquest
pla sí que vull constatar una sèrie de punts que consider claus. 

És evident que des del punt de vista de la nostra acció de
política educativa dins la Conselleria d’Educació des que
vàrem entrar, teníem clar que un dels punts fonamentals que
havíem d’abordar per tal d’assolir un nivell de millora real del
sistema escolar passava per fer una acció conjunta, coordinada
i eficaç per tal de millorar el resultat que tenim dins el nostre
sistema educatiu. Això evidentment és un plantejament que no
s’acaba en una legislatura, és evident que és un plantejament
que ha de tenir un llarg recorregut, perquè en educació, com
gairebé en res de la vida, no hi ha miracles, i l’únic miracle és
la continuïtat, l’esforç, el treball i, en definitiva, la possibilitat

que les accions que estam duent a terme tenguin la suficient
capacitat d’eficàcia com per tenir uns resultats positius.

Aleshores, abans de dur a terme aquest pla d’èxit educatiu,
des de la Conselleria d’Educació teníem clara una sèrie de
punts fonamentals sobre els quals plantejar aquesta acció. És
evident que la Conselleria d’Educació ha de possibilitar crear
les condicions i dotar els centres de recursos adequats perquè
els centres, CEIP de primària, infantil i primària, instituts de
secundària, de formació professional, de batxillerat, etc.,
puguin fer aquelles accions que possibilitin una millora real
dels seus resultats en tots els aspectes.

Això és important perquè això implicava que per començar
a plantejar aquest pla hi havia d’haver les condicions i els
recursos adequats. I quines són aquestes condicions i recursos
que vàrem treballar la primera part de la legislatura per després
assolir aquest pla, que en definitiva és una conseqüència d’un
procés? És evident que nosaltres teníem clar que havíem de
dotar els centres d’aquell professorat que s’havia retallat durant
la passada legislatura, perquè pensàvem que això era un
element clau, i per tant dotar els centre de més professorat era
una condició necessària, no suficient però necessària. En segon
lloc, i estic resumint de forma clara, havíem de millorar les
condicions sociolaborals i recuperar tot allò en què s’havia
produït un retrocés; estic parlant de professors tant de la
pública com de la concertada, en el sentit que vàrem firmar
l’acord marc amb els sindicats de l’escola pública, STEI,
Comissions Obreres i AMPE, i també vàrem firmar un acord
amb la concertada per tal de poder realment recuperar tot allò
que s’havia perdut, un acord que vàrem signar amb les tres
patronals, és a dir, la patronal d’Escola Catòlica, la CC, les
cooperatives, i tots els sindicats: USO, FSIE, STEI, Comissions
i UGT, per recuperat tots aquests elements. Per tant havíem de
crear les condicions perquè realment hi hagués la necessària
actuació per part dels centres, la part complicitat i una situació
concreta que permetés elaborar i dur a terme aquest pla d’èxit
educatiu, perquè si no hi havia les condicions adequades era
difícil engegar un pla d’aquestes característiques.

És un pla -i amb això ja començ concretament a definir una
mica aquest pla- és un pla que vull posar de manifest que és el
primer pla que s’elabora a les Illes Balears per fer front al tema
de l’abandonament, el fracàs escolar. Aquesta és una qüestió
important. Que sigui el primer pla constata dues coses: una, que
per a aquesta conselleria d’Educació el tema de millorar els
resultats en educació amb tot el que significa és una prioritat
fonamental i, per tant, que havíem de coordinar totes les
accions internes de la conselleria per poder assolir un pla
d’aquestes característiques; en segon lloc, el pla que nosaltres
hem elaborat és un punt de partida, és un document de debat
que hem enviat a tota la comunitat educativa perquè facin totes
aquelles aportacions que es consideren necessàries per tal
d’anar millorant el pla, els objectius i tot els plans d’actuació
que hi ha implícits dins el mateix. 

En tercer lloc s’ha de tenir en compte que aquest pla suposa
una coordinació de totes les accions que es duen a terme dins
la Conselleria d’Educació per tal de poder assolir aquests
objectius; és evident que dins la Conselleria d’Educació hi ha
distintes direccions generals, hi ha distints negociats, hi ha
distints serveis, distintes entitats, i el nostre objectiu era
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coordinar totes les accions amb un objectiu molt concret. Això
ha estat una feina d’un any de coordinar-nos per tal de poder
definir de forma clara quins són els nostres objectius, objectius
que teníem clars des del primer moment, però que hem plasmat
en aquest document que, torn repetir, hem enviat a tota la
comunitat educativa, hem enviat evidentment a tots els centres
escolars de les Illes Balears, hem enviat als sindicats, a les
federacions de pares i mares, hem enviat a centres concertats,
hem enviat als consells escolars de les Illes Balears, a tots els
consells escolars de cada una de les illes, perquè volem de
qualque manera tenir la màxima complicitat amb el món
educatiu, i generar aquell nivell de confiança que possibiliti que
aquest pla pugui tenir èxits concrets.

Per altra banda aquest pla també s’ha de plantejar en funció
de l’existència d’una sèrie d’elements claus per a la seva
realització. En primer lloc s’ha de tenir en compte que hem
posat en marxa, hem recuperar l’IAQSE com un institut
d’avaluació del nostre sistema educatiu, perquè ens
proporcionarà i ens proporciona la informació necessària, fa la
diagnosi necessària per tal de saber quin és l’estat del nostre
sistema escolar. Era clau, per tant, tenir una entitat d’aquestes
característiques, dotar-lo de la màxima professionalitat, dotar-
lo d’un pla de treball concret i possibilitar, per tant, que sigui
un pla que es fonamenti sobre unes dades molt determinades,
sobre evidència i dades concretes.

Però també -i això també és important- un dels objectius
que ens vàrem plantejar des del principi era que hi hagués un
servei d’inspecció que estigués al servei, de qualque manera,
d’aquest objectiu de millora real del sistema escolar. Ens vàrem
trobar amb un cos d’Inspecció que estava dotat d’uns 10
membres; evidentment era un nombre insuficient per a la tasca
que havien de fer, i a dia d’avui, després d’un procés de
selecció i d’oposicions, en aquests moments hi ha 25
inspectors, dels quals n’hi ha 20 a Mallorca, 3 a Eivissa i
Formentera i 2 a Menorca, i que a més de fer el control de
legalitat que s’ha de fer, lògicament, tenen com a element bàsic
el fet de fer un acompanyament pedagògic als centres per tal
d’assolir entre tots la millora del sistema escolar. És important
això perquè s’havia de concretar clarament que els centres
educatius tenen el suport real de la Conselleria d’Educació, un
suport real que es basa en aquest servei d’Inspecció, que està
reorganitzat de forma clara i que té com a objectiu el fet
d’ajudar els centres a fer una millora real del sistema escolar.

Això són elements, per tant, que havien d’existir perquè
aquest pla de qualque manera possibilitàs una acció eficaç.

Per tant, des d’aquesta perspectiva, quins són de qualque
manera els objectius, els plans reals que té aquest pla d’èxit
educatiu?, torn repetir, un pla que està al servei... o que està en
procés d’elaboració, perquè tenim aportacions de comunitat
educativa per fer una millora real d’aquest pla; estam de
qualque manera en un document base perquè amb les
aportacions realment podrem anar millorant aquest pla a favor
de l’èxit educatiu. Per tant en aquest sentit apel·lam també els
grups parlamentaris a fer totes aquelles aportacions que puguin
entre tots anar millorant aquest pla i per tant pugui millorar a la
llarga el sistema escolar.

Aqueixa és una tasca, per tant, coordinada, és una tasca a
curt, a mig i a llarg termini. L’educació no té un fi, l’educació
és un procés, i en aquest sentit és evident que volem implicar
no només evidentment la comunitat educativa, que és clau, és
un pla pensat des del sistema escolar, des del sistema educatiu,
però tenim clar que, perquè aquest pla pugui assolir més èxit,
necessitam de la complicitat i del suport social, és evident que
la societat s’hi ha d’implicar. La societat de les Illes Balears,
lògicament, ha de ser capaç de posar cada vegada més en valor
el nostre sistema educatiu, l’educació. I això implica que també
des de tots els agents socials, el món empresarial, el món
sindical, també han de ser capaços d’entendre que molts
d’elements que de qualque manera estan dins aquest pla,
necessiten també del suport real de tots els agents socials.

Per tant, si la societat i tots els agents socials més implicats
no donen suport al fet educatiu serà difícil que puguem assolir
de qualque manera tots aquells èxits que necessita el nostre
sistema escolar. Però, torn repetir, és un pla pensat des del
sistema escolar, però tenim clar que ens hem de coordinar, que
hi ha d’haver la complicitat necessària amb altres agents socials
i la societat en general, que pensam que a les Illes Balears ha de
posar més en valor la importància i la transcendència i la
significació de l’educació.

És evident que per fer un pla, també necessitam una sèrie de
referents. Jo no m’hi detindré, perquè això pot ser llarguíssim,
però sí que vull dir que és un pla sobre una diagnosi real del
nostre sistema escolar. És evident que és un pla que també es
planteja en funció d’una sèrie de referents teòrics i polítics,
sobre els quals nosaltres hem fonamentat aquest pla. Amb
l’Estratègia d’Europa 2020, és evident que no m’entretindré en
aquesta qüestió, però dins aquesta estratègia de la Unió
Europea el tema educatiu és un tema fonamental.

Un altre element que també per a nosaltres és important és
tot el que fa referència al pacte polític i social de l’educació
que es du a terme a les Illes Balears, i dic que és important
perquè qualsevol sistema escolar, perquè pugui assolir èxit
necessita d’estabilitat, necessita de comptabilitat i per a
nosaltres això és un element clau, el pacte és un element
d’estabilitat. És evident que en aquest document de pacte,
s’entén l’educació com a un servei públic, en què la qualitat i
l’equitat es combinen d’una forma clara. Hi ha una participació
real de la comunitat educativa, hi ha una adequació i hi ha
d’haver una adequació en els canvis socials i tecnològics, que
en el segle XXI hi ha un procés de rapidesa social important. I
també és un document de pacte que està pensat en funció de les
línies generals de la UNESCO com a un referent internacional
i mundial de temes d’educació, perquè evidentment la
UNESCO ens proporciona totes unes reflexions en el document
que han ajudat a fonamentar teòricament aquest pla.

És evident, per tant, que és un pla que el que pretén és
primar l’estratègia d’èxit. Jo ho he dit moltes vegades en aquest
Parlament, en aquesta comissió, que per a nosaltres és
important també fer una lectura en positiu del fet educatiu. És
evident que tenim una tendència a parlar a vegades en negatiu
de l’educació, o posar de manifest aquells aspectes que no
funcionen, els aspectes negatius de fracàs, abandonament,
conflictes, etc. Nosaltres pensam que l’estratègia d’èxit és una
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estratègia que va molt més enllà d’un concepte, va molt més
enllà d’un concepte, d’una paraula que és èxit.

Per tant, és evident que necessitam en el segle XXI
proporcionar una educació de qualitat, des d’infantil fins a la
universitat. Evidentment el tema de la universitat aquí no el
tocam, no hi podem entrar. Però és evident que sí que farem
alguna referència al tema universitari quan parlem del tema de
la formació inicial del professorat. És evident i he dit moltes
vegades que l’escola del segle XXI no es pot entendre sense fer
una lectura adequada dels canvis socials, de les noves
tecnologies, de la globalització i això s’ha de tenir en compte
a un món cada vegada més globalitzat, malgrat tot, i per tant,
això és un altre element estratègic que està dins aquest pacte de
l’educació. I sobretot implica de qualque manera aquest pla que
plantejam, aquesta proposta de pla, fer una reflexió sobre els
processos d’ensenyança-aprenentatge. És evident que els
processos d’ensenyança-aprenentatge són processos que s’han
de reflexionar des del punt de vista cognitiu, emocional, etc., i
per tant, hem de veure com podem canviar aquest procés
d’ensenyança-aprenentatge, a la llum de les investigacions i la
realitat que tenim en aquests moments.

Jo de la diagnosi sobre el sistema escolar de les Illes
Balears no m’hi estendré, perquè tots tenim informació
suficient sobre aquesta qüestió, però és evident que tots tenim
clar que tenim una sèrie de dades que ens demostren que és un
sistema que necessita millorar. I necessita millorar perquè
tenim taxes d’escolarització, per exemple post-obligatòria que
són molt baixes, respecte a nivell estatal i a nivell europeu; és
a dir, estic parlant de batxillerat, Formació Professional,
educació superior, de la universitat, etc. I és evident que aquí
hem de fer un esforç important perquè a la societat de les Illes
Balears les taxes d’escolarització són baixes i això és un
element que ens interessa no només des del punt de vista
educatiu, sinó com a societat i des del punt de vista de la
competitivitat econòmica i la productivitat. Necessitam més
educació per a cohesió social, per tenir una ciutadania més
crítica i per tenir evidentment una economia cada vegada que
sigui competir amb un món cada vegada més complex.

També sabem que les taxes d’idoneïtat no són les
adequades, que el nivell d’abandonament és important, etc. Per
tant, no vull entrar en la diagnosi que de qualque manera en el
document que està penjat a la pàgina de la Direcció General de
Planificació i Ordenació de Centres, la podeu trobar i per tant,
no m’estendré massa. Però sí que és evident que és un punt de
diagnosi que enllaça molt amb el que he dit en un principi.
Tenim en aquests moments un IAQSE, l’Institut de Qualitat i
Avaluació del Sistema Escolar, que no només ens proporciona
dades globals sobre el sistema escolar de les Illes Balears, sinó
que també volem dades concretes en funció de cada centre.
Perquè aquí també és un altre element, les dades globals
serveixen per orientar, però ens interessa un treball de vida
quotidiana a nivell de centres. Evidentment hi ha moltes causes
que no hi entraré perquè estam en aquesta situació, però en
qualsevol cas hi ha causes econòmiques, polítiques, socials i
també causes educatives. Per tant, hi ha raons educatives i
nosaltres volem treballar realment sobre les causes educatives.
Ja sabem que el tema de la promoció a primària, a secundària,
temes d’idoneïtat no són les més adequades. Tenim unes dades

que no són les adequades. Però bé, estam en aquesta situació
del diagnòstic que hem de millorar.

Quins són els objectius que ens plantejam? Passaré molt per
damunt, perquè després de detenir-me d’una forma concreta en
les línies d’actuació concreta, és evident que un dels temes que
necessita qualsevol sistema escolar és adequar-se als canvis
socials, econòmics, culturals, tecnològics que té la societat.
Aquesta és una qüestió fonamental perquè a vegades la manca
d’adequació entre escola i societat, les dues coses que s’han
posat molt de manifest i és evident que l’escola ha de ser capaç
de ser un element de canvi, d’innovació i no un element que
realment no sigui capaç d’anar d’acord amb els canvis que es
produeixen dins la nostra societat.

Un element que per a nosaltres és clau com a Conselleria
d’Educació és que hem de ser capaços com a Conselleria
d’Educació de coordinar a nivell intern totes aquelles
actuacions que s’encaminin cap a l’èxit escolar. He dit abans
que això és una tasca, aquest pla, que vol coordinar de forma
integrada amb un objectiu molt concret, totes aquelles coses
que es fan dins la Conselleria d’Educació a través de les
distintes direccions generals, perquè evidentment hem de ser
capaços que cada direcció general no sigui un element estanc,
sinó un element que ens possibiliti coordinar en tots els
aspectes. Això és important perquè evidentment les direccions
generals són instruments, no són l’objectiu en si mateix i tenim
clar que un Pla d’infraestructures s’ha de coordinar amb tot el
que es pugui fer quan es vol fer una reforma, o posar una
família de Formació Professional a un centre determinat. Hi ha
d’haver la suficient coordinació.

Evidentment un pla d’aquestes característiques ha
d’implicar tota la comunitat educativa, això està clar, però això
ho hem enviat a tota la comunitat educativa. I a més jo vull dir
que i ho he dit moltes vegades, fem visites a centres, però
visites amb debat pedagògic, que realment hem recuperat de
forma clara. I el que realment el que a nosaltres ens interessa és
que en el centre, a més de totes les reivindicacions que es fan
de millora de centres en tots els sentits, a nosaltres el que ens
interessa clarament és que es recuperi realment el debat
pedagògic, per tal que el centre sigui capaç de dur a terme
aquelles accions concretes que millorin els seus resultats. I això
és una acció que fem quan visitam els centres, però també que
en aquests moments ha començat i de forma clara, el servei
d’inspecció educativa, que ha començat a centres de
secundària, analitzant centre per centre quina és la diagnosi que
té sobre els seus resultats i, a partir d’aquí, plantejar accions
concretes.

També en aquests moments hem acabat amb els centres de
secundària i hem començat amb els CEIP, en què cada
inspector reuneix els directors i els centres, per tal de veure
quin és el problema i quin tipus d’accions s’han de fer. És a dir,
tenim clares les línies generals, però també tenim clar que hem
de tenir unes línies de vida quotidiana. Per tant, volem millorar
els processos d’aprenentatge, millora dels resultats. És evident
que ara la setmana que ve presentarem d’una forma detallada
les dades de PISA; a nosaltres ens interessa de forma clara tenir
avaluacions externes, això és una cosa que sempre hem dit, les
avaluacions externes ens serveixen per millorar el nostre
sistema. Evidentment no estàvem d’acord amb les revàlides i
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seguim estant en contra de les revàlides, però sí estam a favor
de les avaluacions externes perquè són les que ens donen una
mirada des de fora que ens permetrà millorar el nostres sistema
escolar.

I després una cosa que està dins aquest pla és que hem de
millorar... hem de compensar les desigualtats que hi ha de
context social perquè evidentment l’educació ha de ser capaç
de compensar aquelles desigualtats socials i familiars que
existeixen; socials, familiars i territorials, evidentment, perquè
realment l’educació és un element de compensació, i per a
nosaltres és un element de promoció i de mobilitat social
malgrat totes les dificultats que hi ha al respecte.

I després un element que també per a nosaltres és clau és
que hem d’implementar cada vegada més una formació
professional d’acord amb el segle XXI. És evident que a les
Illes Balears en aquest sentit tenim un gran recorregut, però és
evident que tenim clar que és una línia que hem de realitzar i
hem de treballar juntament amb els agents socials, amb
sindicats, empreses..., perquè en definitiva és l’única forma de
dur a terme una educació professional que s’adeqüi a les
necessitats productives del territori on està ubicada.

Em passaré un parell de coses. 

Els centres, per a nosaltres, per tant -això és un tema clau-,
són l’eix sobre el qual ha de pivotar qualsevol pla d’actuació,
i per això un dels punts que a nosaltres -i és un dels punts que
està dins aquest pla- ens interessa d’una forma clara
desenvolupar, és dotar els centres de la màxima autonomia. És
a dir, cal cada vegada més apoderar els centres. Aquesta és una
línia estratègica. He dit al principi que la Conselleria
d’Educació ha de possibilitar donar els recursos i posar les
condicions perquè els centres, d’acord amb l’autonomia que la
legalitat els pugui donar, siguin capaços de millorar els centres,
per tant els hem d’apoderar; hem de dotar l’autonomia real. És
evident que tenim uns condicionaments legals a nivell estatal,
però també és evident que aquí tenim unes possibilitats reals
que aquesta autonomia pedagògica, organitzativa, econòmica
i també de personal pugui avançar d’una forma clara. Aquest
per a nosaltres és un dels punts claus sobre el qual hem
d’avançar; si no hi ha autonomia de centres serà difícil que
realment puguem possibilitar una millora real del nostres
sistema escolar. Però això no significa un laissez faire ni
significa que la Conselleria d’Educació es renta les mans. La
Conselleria d’Educació ha de dotar els centres dels recursos
adequats, ha de dotar d’aquella normativa que sigui possible,
ha de dotar els centres de les condicions... en fi,
d’infraestructures que facilitin un tipus d’acció educativa
eficaç. Això per a nosaltres és important; per tant hi ha d’haver
cada vegada una responsabilitat de cada un a l’hora de plantejar
el resultat de l’educació.

En aquest sentit és evident que la figura del docent serà
fonamental, i nosaltres creim cada vegada més, i això és una
cosa que constatam perquè la realitat internacional i la realitat
que hi ha en algunes comunitats autònomes que estan avançant
en aquesta direcció fa cada vegada més que els equips docents,
els equips directius, tenguin un paper fonamental a l’hora
d’implementar aquelles mesures que possibilitin la millora del
sistema escolar. És evident, i això no significa que nosaltres

creguem, ni hi hem cregut mai, en un cos de directors, ni molt
manco, però sí que creim en una professionalització dels
docents, dels directors, perdó, i també creim en la capacitat que
han de tenir de lideratge pedagògic que ha de tenir l’equip
directiu per realment poder dur a terme aquells projectes
educatius de què cada centre es pugui dotar d’acord amb les
seves característiques, tradicions, i d’acord amb el seu context
on està ubicat. Per tant els centres, com a tals, han de tenir la
capacitat de gestió a nivell d’eficàcia i d’eficiència en tots els
sentits.

Quines són les línies d’actuació sobre les quals es planteja
aquest pla o aquest document de pla d’èxit educatiu? Són línies
d’actuació que, torn repetir, no desenvoluparé al màxim perquè
això seria molt llarg; les teniu penjades i torn repetir que seria
important per part de... o la Conselleria d’Educació sí que
està... és la seva pretensió, el seu objectiu, que de qualque
manera demanar que..., en fi, els agents educatius, els centres,
la comunitat educativa faci aportacions, torn repetir, seria
important que des dels grups parlamentaris es poguessin fer
aquestes aportacions que ajudin entre tots a millorar el sistema
escolar. A més pensau que d’aquí potser un temps, unes
setmanes, s’acabarà de debatre en el Consell Escolar de les
Illes Balears el document Illes per un pacte, i evidentment en
aquest sentit és evident que el Parlament de les Illes Balears en
tot el que és un pacte política per l’educació tendrà un paper
rellevant. Per tant jo crec que..., i és evident que aquest
document s’emmarca també dins aqueixa idea de pacte polític
per l’educació.

Torn repetir, aquí teniu onze punts sobre els quals nosaltres
hem articulat aquestes línies d’actuació i coordinació d’aquest
pla d’èxit educatiu.

Ho he dit abans: autonomia de centres, motor del canvi. És
evident que aquesta és la línia estratègica, o és la línia
fonamental, una línia fonamental que passa per moltes
actuacions, és a dir, aquí simplement hi ha una relació
d’actuacions, però un tema que hem de fer és el tema de canvi
de normativa. En aquests moments l’Estat comença a elaborar
el ROC, és a dir, el reglament orgànic de centres, que l’hem
d’actualitzar perquè du molts d’anys i cal fer una norma
flexible, àgil, moderna i que enllaci una mica amb la idea
d’autonomia de centres. Aquesta és una qüestió cada vegada
més important. 

Ens interessa cada vegada també, d’acord amb aquesta
autonomia de centres, possibilitar la cultura de l’avaluació. És
evident que si pensam que l’autonomia de centres és un eix
estratègic, això significa que cada centre, apoderat i amb
responsabilitat, ha de ser capaç de ser avaluat per tal de fer una
rendició de comptes dels seus resultats. Per tant la cultura de
l’avaluació forma part de la idea de l’autonomia de centres; no
entenem l’autonomia de centres sense aquesta cultura de
l’avaluació, no només del centre, sinó de tot el que és el
professorat, tot el sistema escolar, perquè en definitiva tots
estam subjectes a una avaluació constant, i a nosaltres com a
mínim ens avaluen (...) de Parlament, i cada quatre anys, quan
els ciutadans voten a les eleccions.

És evident, també he dit que el tema de la
professionalització dels equips docents és un tema clar. En

 



548 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 36 / 2 de febrer de 2017 

aquests moments, des que vàrem començar a fer cursos
d’actualització dels equips directius, aquesta és una línia
fonamental perquè es demostra que ser director no és només
una qüestió de voluntat, sinó també la capacitat i el nivell de
coneixements adequat, de competència adequada, per exercir
amb la màxima eficàcia un càrrec que de qualque manera ha de
ser un càrrec important. És evident i torn repetir que nosaltres,
des del punt de vista de la selecció de directors, nosaltres cada
vegada pensam que s’ha de canviar la normativa estatal de la
LOMCE en aquest aspecte, una normativa que pens que no ha
estat bona perquè lleva als consells escolars de centre aquella
capacitat d’intervenir més directament en la gestió educativa de
cada centre educatiu, però és evident que això és el procés que
jo crec amb el temps..., he dit moltes vegades que crec que la
LOMCE és una llei morta que és a punt d’enterrar, i per tant de
qualque manera..., políticament parlant, evidentment, però sí
que de qualque manera és evident que és una llei que ha
tengut... contrària de tothom, de tota la comunitat educativa i
gairebé de tots els grups parlamentaris i comunitats autònomes,
i creim que estam en la bona direcció per fer una llei de
consens educatiu. És un moment del pacte educatiu a nivell
estatal que reforçaria el pacte a les Illes Balears i que
possibilita que la comunitat educativa torni recuperar el seu
paper dins els consells escolars de cada centre.

He dit abans que un dels objectius clars que tenim des del
punt de vista d’aquest pla és el que fa referència al fet que
l’educació ha de compensar desigualtats, desigualtats socials,
territorials, familiars, etc., perquè és evident que l’educació a
vegades ha de tenir en compte que no tots els estudiants (...) la
mateixa situació, i té una feina de compensació important. Aquí
hi ha tota una sèrie de mesures que ja estam fent, estam fent i
hem començat a dur a terme, i vull posar de manifest una sèrie
de punts -no tots, perquè si no seria molt llarg- que em pareix
important per demostrar quin és el nostre plantejament quan
deim compensació. En primer lloc és evident que hem
incrementat de forma significativa les ajudes de llibres i de
menjador a les famílies que estan en una situació més
problemàtica; això crec que és important, hem passat de
800.000 euros el 2015 a 2.100.000 el 2017; això és una realitat
que afectat tots els centres, els públics i també els concertats,
a les famílies que tenguin una situació determinada. I també
hem incrementat de forma significativa la de llibres per a la
reutilització de llibres de text: hem passat de 10 euros per
alumne a més de 50; per tant ha estat un procés llarg, diguem...,
perdó, curt, en dos cursos hem fet aquest canvi, però també
pensam que amb això compensam unes situacions
socioeconòmiques que és important compensar.

I també hi ha una cosa que ens interessa i que és important
destacar, és evident que aquí, a les Illes Balears, tenim dues
xarxes que per a nosaltres són dues xarxes, però que fan un
servei públic: l’escola pública i l’escola concertada, i crec que
són dues xarxes que tenen una funció d’escolarització i de
servei públic important, i ens interessa, precisament perquè són
centres, els concertats, que estan finançats amb recursos de
l’administració, que juguin aquest paper significatiu de
compensar les desigualtats i d’una escolarització des de
l’equitat.

Jo, en aquest sentit, vull dir que revisam el mapa escolar de
Palma. Hem fet una sèrie d’acords amb ajuntaments i un acord

on s’hi ajuntaran més ajuntaments de les Illes Balears per tal de
possibilitar que hi hagi una distribució cada vegada més
equitativa d’alumnes amb dificultats entre els centres públics i
els centres concertats. Això és un acord que generalitzam a
totes les Illes Balears, als municipis, perquè pensam que als
centres no han d’existir centres guetos, sinó que els centres han
d’escolaritzar tots els al·lots d’una forma equitativa. 

Això significa, per tant, des del moment en què hem arribat
a acords significatius, jo sempre pos el tema d’Inca perquè és
paradigmàtic d’aquest plantejament, a Inca, que és un municipi
important on hi ha més centres concertats que centres públics,
hi havia alguna situació problemàtic, el fet que hi hagués una
escolarització de nins immigrants que podia arribar a un 80%,
en aquests moments hem arribat a un acord entre els centres
públics, els centres concertats, amb el suport unànime de
l’Ajuntament d’Inca, per tal de crear aquesta distribució
equitativa dels al·lots i per tant, evitar uns guetos en tots els
sentits. Això és important, però no només des del punt de vista
escolar, que sí, sinó des del punt de vista de la cohesió social
que, en definitiva, és un altre paper important que fa el sistema
escolar.

Això és per a nosaltres un..., aquesta filosofia d’adequar que
l’educació tengui un paper de compensació de les desigualtats,
juntament amb altres, n’he posat dues, podria entrar en més
detall, però evidentment no vull anar més lluny.

Tercera qüestió, assignació de recursos als centres. És
evident que aquí a les Illes Balears tenim un problema
important que és el nombre d’interins que tenim als centres
escolars, tenim més del 30% d’interins a zones, a illes amb més
nombre, a secundària més que a primària, però en qualsevol cas
he dit abans que un element clau perquè un sistema escolar
pugui funcionar és que hi hagi, diguem, una estabilitat i una
continuïtat. L’existència d’interins, és evident, no possibilita
aquesta estabilitat i aquesta continuïtat.

Per tant, volem cada vegada més una sèrie de qüestions:
primer de tot, treballam perquè hi hagi unes oposicions i per
això necessitam que el Govern estatal sigui, faci l’acció
concreta de liberalitzar la taxa de reposició, és la seva
responsabilitat, és la seva... és la responsabilitat que té en
aquests moments, no és allò de Madrid nos mata, és la realitat
que realment és així, i pensam que nosaltres no tenim amb la
taxa de reposició actual capacitat per donar una resposta al
nombre d’interins. 

Nosaltres ja hem anunciat que tenim la intenció política i
educativa de fer oposicions el 2017, el 2018 i el 2019 perquè
pensam que hem de reduir de forma significativa el nombre
d’interins, però necessitam que des del Govern central siguin
capaços de liberalitzar aquesta realitat perquè del contrari
tendrem un problema que s’anirà agreujant en el temps, cada
any es jubila gent i la taxa de reposició no ens serveix si tenim
en compte que cada vegada més hi ha més gent, més escolars
dins el nostre sistema escolar. La immigració escolar segueix
venint a les Illes Balears, tenim un nombre cada vegada més
gros i això evidentment... és de l’única comunitat..., de les
poques, si no l’única comunitat autònoma en què es produeix
aquest increment de la població escolar.
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Per tant, al fet que des de l’any 2011 no hi hagi hagut
oposicions..., em sembla que va ser el 2011 el darrer any en què
hi va haver oposicions, així i tot s’ha incrementat el nombre
d’interins cada vegada més, i tenir aquest nombre de gairebé el
35% d’interins en un sistema de 12.000 professors és
evidentment una situació que no ens permet avançar. Per tant,
la volem disminuir i la disminució passa evidentment per
aquestes oposicions.

I a més volem, i en això també (...) estabilitat, mirar quins
són aquells mecanismes legals que possibilitarien que els
centres escolars a través de comissions de serveis, hi ha altres
figures, és a dir, perfilam places de forma real, puguin tenir
aquells professors que millor s’adeqüin al projecte educatiu que
cada centre pugui realitzar.

Evidentment hem millorat la transferència de recursos
econòmics de cada centre, no en la quantitat que voldríem, però
l’anam millorant des que hem començat. Tenim com a...,
realment un element en què treballam, que sobretot els CEIP
han de tenir un suport administratiu que en aquests moments no
tenen, hi treballam i esperam, diguem, poder donar una
resposta a aquesta qüestió.

I també... i amb això no entraré a explicar realment aquesta
qüestió, però és evident, he dit abans que un element clau
perquè les coses funcionin és tenir les infraestructures
adequades, hem presentat un pla d’infraestructures, hem
demanat, els grups parlamentaris de PSOE i MÉS han demanat
la meva compareixença, compareixerem aquí per explicar
aquest pla d’infraestructures, però el que volem d’alguna
manera és que els centres estiguin en les millors condicions
pedagògiques de seguretat i de dignitat per fer l’acció educativa
de millor forma.

Per tant, això és un altre element juntament amb el que
significa el tema de baixar les ràtios. Nosaltres sabem que és un
objectiu complex per dues coses: una, perquè hem de construir
nous centres perquè cada vegada ve més gent al sistema
escolar, però el nostre objectiu és baixar les ràtios no perquè
siguin l’únic element que millora el sistema escolar, sinó
perquè és un element que pot ajudar a millorar de forma clara
el nostre sistema escolar.

Per tant, aquesta és una altra línia juntament, ho dic com
exemple, que en aquests moments a partir d’aquest curs escolar
16-17 (...) un desdoblament dels cursos d’idiomes als centres
de secundària, a partir dels 16 alumnes hem fet aquest
desdoblament perquè pensàvem que era bo per a la millora real
de la competència dels nostres estudiants. Això és un
plantejament també important i estratègic perquè tenim clar que
les anàlisis que hi ha de PISA i les anàlisis de IAQSE
demostren que les competències comunicatives en català, en
castellà o en anglès o en un altre idioma han de millorar de
forma realment substancial.

Formació del professorat. És evident que no és possible
millorar el sistema escolar sense que hi hagi una millora del
professorat. Estam parlant que hem de millorar en nombre, hem
de millorar el nombre de professors d’atenció a la diversitat,
etc., però en aquests moments una de les línies de treball en què

ja estam a punt d’arribar a acords amb la Universitat de les Illes
Balears és en el tema de la formació inicial. 

Som conscients que la formació inicial... en aquests
moments estam parlant de mestres, de mestres d’educació
infantil i primària, però també tenim, i això és un altre repte, els
professors de secundària que... crec que és on s’ha de millorar
encara més la formació psicopedagògica, però sí que en el tema
de formació inicial hem fet un grup de treball que fa un curs
treballa amb la Universitat per tal de fer aquesta millora. 

On van les línies? Al marge que es necessita un canvi
estatal de la formació del professorat, això ho vull posar de
manifest, necessitam un canvi molt important en l’àmbit estatal,
en aquests moments i d’acord amb les competències que tenim
les nostres línies passaran pels següents eixos: primer de tot,
hem de baixar els numerus clausus dels estudiants que van a
estudiar Magisteri i això significarà que hi hagi una pujada de
les notes de tall i per tant, que la gent amb més capacitat pugui
entrar a estudiar Magisteri. Creiem que no és una mesura única,
evidentment, però forma part d’una primera mesura sobre la
qual crec que és important detenir-nos, hi estam treballant,
perquè això té impactes econòmics, té impactes en molts de
sentits, però treballam en aquest sentit.

La segona mesura on es treballa és en tot el que fa
referència a intentar que des del punt de vista legal els
professors associats que complementen la feina de professors
permanents, puguin ser professors associats que treballin a les
escoles i que donin una visió real del que realment es fa a les
escoles, és a dir, una formació pràctica que pugui posar en
contacte als estudiants amb la realitat. 

Això és important perquè hi ha molt de professorat, molts
de mestres a les escoles que fan una feina excel·lent i que seria
realment molt important que la seva experiència, el seu
coneixement, les seves competències fossin transmeses de
forma real amb credibilitat als estudiants que estudien
Magisteri.

Això és clau perquè pens que, al marge que els estudiants
han de tenir la voluntat, la vocació, la paraula vocació no
m’agrada molt, però l’interès per l’educació, és evident que
tenir professorat que es creu que té credibilitat, que fa coses
concretes ajuda que això sigui una realitat, treballant en aquesta
direcció. I la tercera serà modificar tota la qüestió de
pràctiques, dels centres de pràctiques que tenen, on van els
estudiants als centres a realitzar el pràcticum de les seves
carreres.

Això pensam que és una línia important i després
treballarem el tema de secundària que treballam, perquè
pensam que, malgrat el màster, no és encara la millor opció,
hem de veure si hi ha altres opcions, jo crec que hi pot haver
d’altres, que realment milloren que el professorat de
secundària, que tal vegada li falta una base més
psicopedagògica d’infantil i de primària, entra definitivament
i jo crec, vull posar de manifest, que cada vegada més els
centres de secundària entren en una dinàmica d’innovació
pedagògica important, però crec que l’han de fer encara més
quan es fa la formació inicial. 
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Després, quant a formació permanent, perquè això són
estudiants que seran mestres en el futur, nosaltres tenim una
gran quantitat de professorat, és evident en aquest sentit que la
nostra línia de feina s’ha fonamentat sobretot en la idea de
formació en centres. Nosaltres pensam que si volem que els
centres siguin l’element estratègic sobre el qual possibilitar una
millora del sistema escolar és evident que la formació s’ha
d’adequar al projecte educatiu de cada centre. Per això, hem
incrementat de forma signi... hem optat per aquesta
metodologia de formació i hem incrementat de forma
significativa el nombre de cursos que es fan en els centres
perquè volem que la transferència de coneixement que té el
professorat quan fa aquests cursos s’adeqüi a les necessitats de
cada centre, no a les necessitats individuals de cada un. 

Per tant, nosaltres en aquest sentit sí que tenim aquesta
estratègia i pensam que és la línia adequada perquè és la que
millor pot representar que el projecte educatiu ho faci
professorat que tengui les competències i les habilitats
adequades. Tenim altres plantejaments, però bé, crec que
aquestes són una mica les línies generals. 

Formació professional. És evident que un dels temes que
pensam que és un tema complex, també ho vull posar de
manifest, no és un tema que es pugui solucionar d’avui per
demà, pensau que podem posar un institut d’ESO de forma més
o manco... o unes aules d’ESO de forma més o manco fàcil,
però posar la formació professional és molt més complex
perquè hi ha d’haver uns equipaments adequats, hi ha d’haver
les empreses adequades, s’han de fer els convenis adequats amb
les empreses per realitzar el tema de les pràctiques. Però sí que
tenim clar que per on hem d’anar. 

A més, estic convençut que tot el que faci referència a
l’abandonament educatiu, que a les Illes Balears és important,
ve també en part per aquesta potenciació de la formació
professional. I també significaria, hauria de significar, que el
món empresarial quan fa la contractació de persones que han de
tenir un mercat de treball tenguin clar quina és la titulació. És
evident que les titulacions si volem una economia competitiva
i de qualitat necessites la gent màximament qualificada. Per
tant, si el sistema escolar dóna uns productes de gent
qualificada seria adequat que el món empresarial sigui capaç
d’agafar aquestes persones qualificades perquè l’empresa pugui
anar en millors condicions. 

Per tant, en aquest sentit estam en un procés d’actualització
de l’oferta formativa. Una de les línies concretes que treballam
és tot el que fa referència als centres integrats de formació
professional, és una línia important perquè realment fa,
combines la formació reglada amb la formació ocupacional i la
formació permanent. En aquest sentit, vull posar de manifest
que tenim una coordinació concreta des del primer dia amb la
Conselleria de Treball, amb el SOIB, perquè en definitiva
combinar aquests dos elements de formació reglada i formació
ocupacional o formació permanent significa que la Conselleria
d’Educació i la Conselleria de Treball treballin en una mateixa
direcció i treballem en una mateixa direcció.

És evident que també tenim, en aquest sentit, un pla de
formació específic del professorat d’FP que necessita
evidentment d’una preparació específica, ja parlam

d’especialistes, etc., i això és evidentment un punt clau perquè
hi ha d’haver un professorat adequat a les noves exigències
socials, professionals, tecnològiques... que requereix el món
actual.

És evident en aquest aspecte que, i en aquest sentit crec que
hem de ser una mica, no diré prudents, hem de ser una mica...
toca de peus a terra, una de les línies que ha demostrat que les
coses van en millor direcció és tot el que fa referència a la
formació professional dual. La formació professional dual a les
Illes Balears és gairebé en aquest moment... no és molt
important des del punt de vista quantitatiu, ha crescut en
aquests anys, però el creixement té una sèrie de condicions, és
a dir, el condicionament és que hi ha d’haver un teixit productiu
capaç de dur a terme aquesta formació professional dual. 

Darrerament, la setmana passada hi va haver unes jornades
de l’FP dual organitzades entre la CAEB, el Govern de les Illes
Balears i la Fundació Bankia, que treballa en aquesta qüestió,
i és evident que som a anys llum del que suposa la formació
professional a països com Alemanya, Holanda o Suïssa que
duen, en fi, gairebé uns cinquanta, seixanta, setanta anys
treballant el tema de la formació professional dual, però
significa tenir un teixit productiu que s’ha d’implicar, que ha de
fer un compromís concret, que ha d’entendre que significa
també un procés d’implicació econòmica, de finançament
també de la formació professional dual, però també tenim clar
que hem de fer un model adaptat a la realitat de les Illes
Balears.

Aquest és un tema que ens preocupa, però que hem d’anar
avançant d’una forma progressiva i tenim una relació contínua
amb la Cambra de Comerç que en definitiva ha liderat des de
fa anys la formació professional dual. 

És evident que dins aquest context el tema de les llengües
és fonamental. Nosaltres tenim clar que les competències, les
diagnosis que ens fan des de PISA, des del propi IAQSE posen
de manifest que les competències comunicatives en català,
castellà i tercer idioma, en anglès fonamentalment, s’han de
millorar de forma substancial. Hem de millorar sobretot el que
fa referència a llengües estrangeres, s’ha demostrat que tenim
aquí un recorregut important. 

Aquí nosaltres tenim, i ja he dit algunes actuacions de
desdoblament de secundària, però vull posar de manifest altres
punts que treballam. Primer de tot, hem incrementat de forma
significativa els auxiliars de conversa en els centres. És
important aquest tema, juntament amb el del desdoblament de
secundària, perquè he dit abans que les competències orals de
llengües estrangeres han de millorar de forma substancial. Amb
això nosaltres hem fet un pas cap endavant, hem incrementat de
forma substancial el nombre d’auxiliars de conversa, fins i tot
farem un borsí propi de les Illes Balears perquè ja el conveni
que hi ha a nivell del ministeri no és suficient, però sí que és
una bona línia que els centres realment reconeixen, que el volen
i que dóna bons resultats de forma general. 

Després, és evident que tenim clar que un dels punts que
hem de canviar, i aquí també és una opció estratègica de la
Conselleria d’Educació, és tot el que fa referència a la millora
metodològica del professorat en aquest aspecte. És un dels
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punts febles que tenim, és a dir, en certa manera si a Espanya
i a les Illes Balears les competències en idiomes estrangeres no
avança de la forma adequada és per distintes raons, i una de les
raons, no és l’única perquè seria una mica... en fi, injust dir-ho,
fa referència a la formació metodològica. Per tant, nosaltres
tenim clar que hem de canviar la formació del professorat que
dóna idiomes perquè en definitiva s’està demostrant que fins
ara el que es dóna no ajuda a una millora real i a una
capacitació progressiva dels estudiants. I això per a nosaltres és
un tema fonamental. 

Per tant, aquesta és una línia que hem de treballar i hi
treballam perquè, torn a repetir, les coses en educació hem de
tenir clar on anam, però s’ha de fer amb el temps suficient per
poder aconseguir uns objectius. 

Participació. He dit abans que sense la participació
educativa i la complexitat dels centres és molt difícil que
realment hi hagi un pla d’èxit educatiu. Això s’ha plantejat amb
una sèrie de mesures, aquí n’he dites un parell, però que
demostra que el que volem és incrementar la cohesió social de
les escoles amb la participació de la comunitat educativa a
nivell de cada centre, però també amb tota una sèrie
d’iniciatives que són importants. Teniu clar que en aquest
moment nosaltres tenim les meses sectorials on hi ha tots els
sindicats, s’han fetes més de 25 reunions de meses sectorials
sobre aquesta qüestió. 

Hem creat la Mesa de diàleg de pares i mares, bé, es va
crear la passada legislatura i en aquest moment la modificam
per adequar la seva composició a les demandes de les FAPA. 

Hem creat la Mesa de directors perquè pensam que és bo
tenir un organisme que ens possibiliti una aproximació real a la
problemàtica dels centres, i per això hem creat la Mesa de
directors, perquè pensam que la comunitat educativa és plural
i diversa. 

Hem fet, evidentment, hem donat als consells escolars una
participació cada vegada més important amb una composició
concreta que ha possibilitat que més membres de la comunitat
educativa hi puguin participar.

Hem millorat totes les ajudes a FAPA, és evident que una
de les coses importants és millorar que les FAPA s’impliquin
més i en aquest sentit vull posar un exemple, és a dir, les FAPA
necessiten d’un suport institucional, és a dir, el tenen els
sindicats, el tenen els partits polítics i nosaltres pensam que les
FAPA també han de tenir... són associacions d’interès públic,
d’interès important i per això hem començat, diguem, una
política d’ajudar les FAPA a fer una feina concreta. En el
pressupost del 2015 no hi havia cap dobler, zero euros per a les
FAPA; el 2016, 70.000, i el 2017 hi ha 300.000 euros. Això és
important perquè l’actual ens possibilitarà que les FAPA
tenguin una ajuda per fer les seves feines institucionals, però
que també hi hagi ajudes a les AMIPA per fer millor encara la
seva feina. Pensam, i això la realitat que tenim ens ho diu
clarament, que quan els centres estan més cohesionats i amb
millor participació de les AMIPA els resultats milloren d’una
forma important i significativa. Per tant vertebrar les AMIPA
per a nosaltres és important.

És evident que des que hi ha educació la innovació forma
part del sistema escolar. En aquest moment constatam que hi ha
molts de centres que entren en una millora de la innovació
pedagògica. En aquest sentit, vull dir una sèrie de mesures que
treballam: hem tret una primera convocatòria de plans de
millora de centres, que s’hi varen presentar 30 centres, o que
hem donat ajudes a 30 centres; ara tornarem a treure una altra
convocatòria de plans de millora, perquè el que volem és donar
suport a la innovació pedagògica. En aquests moments també
hem creat una xarxa, una pàgina web, on tots els centres que
vulguin puguin posar les seves innovacions, perquè pensam que
és bo que la gent sàpiga el que es fa; dins els centres públics i
concertats s’està fent molt bona feina, feina invisible, feina que
no es coneix, i nosaltres amb aquesta pàgina web hem posat de
manifest les bones feines que es fan, les bones pràctiques
pedagògiques perquè és important, primer de tot, millorar
l’autoestima dels centres, millorar la comunicació entre centres
i intentar que tothom aprengui del que es fa a altres centres.
Això és una línia important i significativa perquè pensam que
va en la direcció que és bàsica. Totes les comunitats autònomes
que realment estan fent una millora passa perquè els centres
entrin en la dinàmica de la innovació pedagògica i
metodològica, això és una línia estratègica, i en aquests
moments passa..., és a dir, la realitat de les Illes Balears
demostra que tots els centres, de forma realment potser
invisible, humil, anònima, fan una feina que nosaltres volem
posar en valor perquè, en definitiva, és important que es
conegui tot el que fan. Podria entrar en més detalls però no
acabaríem mai.

Quant a suport de mesures d’atenció a la diversitat, és
evident que nosaltres, des que hem començat tenim clar que a
les Illes Balears la diversitat és una realitat cada vegada més
important. Hem incrementat de forma significa els professors
d’atenció a la diversitat; fem un procés de reordenació del
servei d’orientació, a fi i efecte que tots els centres, des
d’infantil i primària, fins a secundària, tenguin servei
d’orientació, això és un procés que realment hem començat de
forma clara. Volem que tots els centres de tres línies tenguin
una orientació tots els dies de la setmana, entram en aquesta
dinàmica, que els centres de dues línies puguin tenir dos o tres
dies, i els centre d’una línia un o dos dies, aquest és una mica
l’objectiu, hi entram.

Hem creat equips d’especialistes, com, per exemple, tot el
que fa referència a nins (...) és un element important perquè la
diversitat és important i cada vegada més important dins la idea
d’escola inclusiva i de qualque manera hem creat equips, aquí
hi ha una relació d’equips, però el darrer que hem creat és el
que fa referència al tema d’equips que fan referència a (...).

Un punt que també ens interessa treballar és l’increment de
professionals com educadors i treballadors socials, és una altra
línia concreta. Hi ha dins el servei d’orientació els PCTC -no
ho he dit bé, però és igual-, i també tenim... en aquests
moments estam a punt de posar en marxa a la Conselleria de
Serveis Socials i a la Conselleria d’Educació un projecte pilot
d’intervenció socioeducativa, amb educadors socials, a
determinats centres de secundària. Això és important, perquè
ho torn repetir, els centres poden fer la seva feina, però hi ha
d’haver la compensació necessària des de fora perquè aquests
centres puguin fer la seva feina de forma important.

 



552 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 36 / 2 de febrer de 2017 

Un altre element, en aquest sentit, són els policies tutors,
que jo crec que és una cosa que va sortir a les Illes Balears, va
sortir a Pollença, vull dir que és important posar-ho de
manifest. I que en aquest moment, excepte, Palma, on tenim un
problema, que no s’ha incorporat de forma... i Palma s’hauria
d’incorporar de forma significativa, però sí que pensam que els
policies tutors poden fer una feina important de donar suport a
les feines concretes.

Per tant, les mesures de suport a la diversitat, amb millora
de professors de suport en els centres, servei d’orientació, aquí
en concret, són unes altres tres línies que van en la idea que
l’educació és diversa, és plural; cada vegada hem de veure que
l’escola inclusiva s’ha de veure com es gestiona i això significa
gent preparada, una organització adequada i una actitud
adequada perquè la inclusió sigui una realitat.

És evident que el tema de l’absentisme escolar i
l’abandonament és un dels punts que nosaltres pensam que hem
de treballar; és a dir, el tema de l’absentisme sí que és un
treball que en aquests moments es fa des dels centres, des del
Servei d’Atenció a la Diversitat i des d’Inspecció Educativa, és
evident que l’absentisme escolar a algunes edats és important,
i això significa fer un treball sobre perquè es produeix i posar
les mesures perquè això no es realitzi, això ho treballam

I el tema de l’abandonament educatiu és un tema que ens
preocupa. L’altre dia varen sortir unes estadístiques per part del
Ministeri d’Educació que donaven una realitat concreta, i jo,
d’aquestes dades, que deia, em sembla que és un 25% de taxa
d’abandonament a les Illes Balears, plantejaria una sèrie de
reflexions. És evident que estam estancats, això és una realitat
d’aquests anys i, tot i que pot ser negatiu fer aquesta reflexió
que estam estancats, és curiós que aquest estancament s’hagi
realitzat a un moment que la recuperació econòmica de les Illes
Balears és molt important, perquè sempre hi ha hagut un
increment de l’abandonament quan hi ha hagut un increment de
l’activitat econòmica que a les Illes Balears s’ha de
corelacionar.

El fet que en aquests anys, que en aquest moment s’ha
incrementat molt l’activitat econòmica, que ve molta gent de
fora, s’hagi mantengut estable no és una bona notícia, però no
és una notícia molt dolenta; és a dir, és evident que no podem
estar satisfets d’aquesta informació, però sí que demostra que
de qualque manera hi ha una certa estabilitat i que hi ha les
bases per millorar el nombre d’accions en aquest sentit. Per
això, nosaltres, hi ha una sèrie d’accions sobre aquesta qüestió:
en primer lloc, volem que els centres d’educació d’adults siguin
centres de segona oportunitat, i treballam una mica en aquesta
línia. A més, hem fet un acord amb la Conselleria de Treball
per tal que tots els estudiants que ja han abandonat el sistema
escolar que es matriculin i obtenguin un títol d’ESO, tendran
una ajuda econòmica, com a una forma de compensar aquest
esforç. És evident, no és per matricular-se, és pel fet de tenir
una titulació, i jo crec que això és una línia important perquè
els centres d’educació d’adults han de tenir aquesta idea de
segona oportunitat.

A més, treballam i treballarem amb Catalunya, amb
l’Institut d’Educació a Distància d’ESO i formació
professional, com podem fer convenis per tal d’intentar que

estudiants que tenen problemes per anar a instituts puguin
utilitzar el servei a distància per tenir una titulació concreta. Per
tant, jo crec que hem d’utilitzar tots els sistemes al nostre abast
perquè molta gent que són aquest abandonament prematur, és
a dir, abandonament prematur són joves de 18 a 24 anys que
tenen l’ESO o inferior, que puguin retornar al sistema escolar
amb una titulació almanco d’ESO. És evident que ens interessa
que, a més de l’ESO puguin tenir formació professional o
batxillerat, però com a mínim que tenguin l’ESO, és que una
societat amb tanta gent sense l’ESO és una societat que tendrà
molts problemes de futur. Per tant, nosaltres pensam que això
és una línia de treball important i que per això duem a terme
una reconversió progressiva dels centres d’educació d’adults en
aquesta direcció.

Es evident que els centres d’educació de persones adultes
a les Illes Balears també tenen altres funcions, perquè hi ha
molts ajuntaments que fan cursos de molts tipus, de
dinamització, però nosaltres pensam que són dos plantejaments
no antitètics, però sí que per a nosaltres els centres de persones
adultes han de potenciar, sobretot recuperar aquells al·lots que,
per raons ics, han abandonat el sistema escolar. La història
d’Espanya demostra que a un moment determinat, quan hi va
haver un règim econòmic, molts estudiants varen abandonar el
sistema escolar, són gent que varen entrar sense massa
qualificació i són els que han sofert pitjor la crisi econòmica.
Per tant, sense entrar..., només des del punt de vista social, crec
que és bo entrar en aquesta dinàmica.

I finalment, i amb això acabaré, és evident que nosaltres
pensam que el Pla d’Èxit Educatiu necessita de la
implementació de la cultura de l’avaluació, si no hi ha cultura
d’avaluació l’autonomia de centres i tot el que fem no té massa
sentit, per això nosaltres, a més de potenciar l’IAQSE, que és
el nostre institut d’avaluació, a més de creure... i en aquest
sentit vull dir que nosaltres, a més de les avaluacions que farem
de quart d’ESO, sobre les competències dels nostres estudiants
i de sisè de primària, volem també fer una avaluació censal a
segon de l’ESO, perquè ja ens donarà una sèrie d’elements per
tal de veure quines són les dificultats reals que tenen els
estudiants i poder dur a terme abans d’arribar a quart, les
millores reals del sistema escolar.

Per tant, nosaltres la cultura de l’avaluació és fonamental,
és fonamental com que ha d’estar dins l’ADN de l’educació,
sense cultura de l’avaluació no podem avançar d’una forma
clara. Això significa avaluar centres, avaluar el professorat,
avaluar el sistema educatiu en global, etc. Per tant, aquesta és
una línia que a nosaltres ens sembla clau i fonamental perquè
puguem fer feina d’acord amb unes dades concretes; és a dir,
l’acció educativa s’ha de fer sobre evidències, hi pot haver
intuïcions, hi pot haver moltes coses, però necessitam dades
concretes, globals i centre per centre per tal de millorar
realment el nostre sistema educatiu, i això passa, evidentment,
per la cultura d’avaluació.

Per tant, aquesta seria, d’una forma... bé, és evident que el
pla vol ser avaluat, això, lògicament, si nosaltres creiem en la
cultura de l’avaluació el pla s’ha d’avaluar de forma clara; és
a dir, volem un seguiment del nostre Pla a favor de l’Èxit
Educatiu, perquè evident hem de saber exactament com
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s’evoluciona i com realment volem dur a terme i com volem
valorar els resultats.

En definitiva, nosaltres pensam, i amb això acabaré, que tot
el que nosaltres plantejam d’increment del nombre de
professorat, de millora de les condicions sociolaborals del
professorat de la pública i concertada, de tenir un pla
d’infraestructures que millori les condicions, al final tot això
són instruments, mitjans per aconseguir un element clau, que és
la millora del sistema educatiu, és a dir, afavorir l’èxit escolar,
aquesta és la idea. És a dir, posar professors, recuperar els drets
laborals amb sexennis, paga extra, intentar que el professorat
de la concertada tenguin un procés d’equiparació progressiva
amb la pública, intentar que els centres tenguin unes condicions
cada vegada millors, té sentit si tot això du com a conseqüència
la millora del nostre sistema escolar; millora de les
competències reals i, per tant, hi hagi millora de les taxes
d’escolarització, que les taxes d’idoneïtat siguin millors, que hi
hagi millor promoció, etc.

Aquest és l’objectiu, tot això són mitjans per aconseguir
aquest objectiu. I per tant, això implica una coordinació interna
de la Conselleria d’Educació que hem posat amb aquest pla,
coordinar-nos el màxim, i també volem, en aquest sentit,
integrar els centres, cercar la seva complicitat, perquè són els
que, en definitiva, han de dur a terme aquesta acció educativa.
Nosaltres per això hem fet aquest pla, l’hem tramès a tota la
comunitat educativa i evidentment és a disposició de tots els
grups parlamentaris perquè, de forma voluntària i de forma
autònoma, així com ho considerin, puguin fer-hi les seves
aportacions, per tal de millorar, entre tots, l’educació.

És evident que l’educació a les Illes Balears necessita de
tothom, necessita de l’esforç de tothom. Pensam que aquest
pacte social i educatiu, i polític per les Illes Balears, és bo per
a tots, és a dir, necessitam aquest pacte, perquè tenim clar que
necessitam continuïtat i estabilitat dins el nostre sistema escolar
i, si a sobre, a nivell de tot l’Estat, es possibilita aquest pacte,
millor que millor. Evidentment, nosaltres tenim la nostra
responsabilitat i nosaltres l’exercirem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara procedeix la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sra. Presidenta, demano la paraula, no per demanar la
suspensió durant 45 minuts, sinó per demanar que continuï la
sessió.

Però només volia fer una petita reflexió i una proposta a la
resta de companys, que, curiosament en aquesta comissió, dels
deu diputats que hi som, n’hi ha quatre de Menorca, tres
d’Eivissa i només tres de Mallorca, alterant totalment la ràtio
que seria normal. I dir només, pel que fa als de Menorca, és que

l’últim vol surt a les 20.50, i que, per tant, per anar bé, tenint en
compte que després hi ha reunió de Mesa, cap a les vuit
hauríem d’acabar.

Jo només volia suggerir, evidentment és una cosa totalment
arreglamentària, que ens autolimitéssim amb les intervencions,
perquè si no, malauradament, veig difícil que molts dels
diputats hi siguem en acabar la sessió. És un suggeriment que
faig.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En qualsevol terme... No, no, jo volia dir
que...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

No, perdó, en tot cas sí que faré una resposta global.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ara li anava a demanar i, en qualsevol cas, cada diputat
utilitzarà el seu temps com consideri oportú i adient i també
podrien considerar les consideracions que ha fet el Sr. Castells.

Bé, el conseller contestarà globalment, respondrà totes les
preguntes després de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Antoni Camps, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, i benvingut, Sr.
Conseller, i moltíssimes gràcies per aquesta exposició extensa
i molt concreta de les coses que vostès intenten posar en marxa
d’aquest Pla d’Èxit Educatiu.

Jo li he de dir, jo he assistit a la presentació de molts plans
i el problema dels plans és que moltes vegades queden com a
plans i no s’acaben de posar en marxa o no s’acaben de
realitzar, i m’agradaria que en aquest cas açò no fos així, en
qualsevol cas ja tindrem oportunitat o més ocasions d’insistir
que determinades es posin en marxa i s’acompleixin. I li he de
dir que la música d’aquest pla sona bé, és a dir, en moltes coses
hi podem estar completament d’acord.

M’agradaria destacar algunes qüestions que vostè ha
anomenat i que certament crec que s’hi hauria d’aprofundir i
que són punts importants que poden beneficiar moltíssim la
comunitat educativa.

Vostè parlava de la professionalització dels directors i jo li
he de dir, l’actual forma de nomenament de directors no
funciona, no funciona, en el sentit que un director és un dels
professors que ja hi ha en el centre educatiu. Per tant, aquell
professor que passa a ser director té unes certes relacions
d’amistat amb la resta de professors, que em sembla molt bé,
però que, en qualsevol cas, quan és l’hora de prendre
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determinades decisions està condicionat per aquesta qüestió. En
segon punt, la retribució addicional que cobra un director és
mínima, ningú no vol ser director perquè li suposa molt més
esforç, molt més temps de dedicació, moltes més
preocupacions, moltes més responsabilitats que un altre
professor, per tant ningú no vol ser director. En aquesta qüestió
crec que hi hauríem d’aprofundir i jo crec que va en la bona
línia aquest professionalitzar els directors, ja anirem concretant.

També m’ha agradat quan parla que avaluacions externes sí,
parla de la cultura de l’avaluació, però no podem quedar amb
una avaluació, l’avaluació ha de tenir conseqüències, perquè...
i açò és així, els centres educatius a final de curs fan avaluació
de com ha anat el curs i detecten determinades qüestions que no
han anat prou bé. I el curs següent tornen fer la mateixa
avaluació i es tornar adonar que els mateixos punts que no
anaven continuen no anant. Per què? Perquè no s’han pres
mesures per corregir aquelles coses que no funcionen. Per tant,
avaluacions, perfecte; avaluacions externes, perfecte, de
professors i d’alumnes, però que tenguin conseqüències, que hi
hagi mesures correctores d’aquelles coses que es vagin
detectant.

Parlava també de compensació de desigualtats,
perfectament hi podem estar d’acord.

Parlava també de pujar la nota per entrar a Magisteri, em
sembla també una mesura molt adequada, és a dir, si volem
tenir els millors professors, doncs que siguin els millors
estudiants i que els millors estudiants vulguin anar a Magisteri.
És el que passa a Finlàndia, en certa manera.

I jo li deia, dic la música sona molt bé, però la lletra, la
lletra és el que no acaba de quadrar; és a dir, vostè vol fer
determinades coses però de forma sistemàtica, almenys en
aquests dos anys, vostè no ha complert. Parla de tenir bones
instal·lacions i tenim problemes de calefacció, tenim més
barracons que mai.

Parla que les llengües són una cosa fonamental, les
competències orals han de millorar de forma substancial, que
hi estam treballant. No, no, es fan passes enrera, es fan passes
enrera en qüestió de llengües estrangeres, quin paper tendran
les llengües estrangeres? Què vol fer amb les llengües
estrangeres? Què vol fer amb el castellà? El vol tenir també
com a una llengua estrangera o li vol donar més importància,
què pensa fer amb la qüestió lingüística, concretar la qüestió
lingüística?

Hem de recordar que avui per avui, el 60, el 70% dels llocs
de feina que es demanen exigeixen com a mínim una llengua
estrangera, per tant és fonamental aquesta qüestió que, ja li dic,
en aquests dos anys hem fet passes enrera, i no ho dic jo, ho
diuen les dades, les dades de què hi ha menys hores dedicades
a llengües estrangeres en aquests moments que fa dos anys.

I després hi ha altres qüestions que també em sembla que la
música sonava molt bé, però que la lletra tampoc quadra amb
aquesta música. Vostè ens parla d’innovació metodològica i
didàctica, és a dir que hem de fomentar aquesta innovació
metodològica i didàctica i vostè persegueix determinats
col·legis que precisament fan açò, la qual cosa es contradiu

completament amb la seva línia argumental que vostè avui aquí
ens ha explicat.

I jo he de dir una qüestió, que no ha sortit, però jo crec que
és fonamental destacar, vostè parlava que hi ha dues xarxes
educatives, la privada concertada i la pública, i jo li he de dir
una qüestió fonamental que vostè obvia: vostè tracta la xarxa
concertada com a subsidiària de la xarxa pública, i açò no és
així, però no és que ho digui jo, ho diu la jurisprudència i
infinitat de sentències, són complementàries. I quan són
complementàries vostè el que no pot fer és a llocs on ja està
coberta la demanda educativa, perquè hi ha escoles concertades
i escoles públiques, vostè faci competència a les escoles
concertades creant noves línies o noves places d’educació
pública. Si són complementàries, si són complementàries açò
no ho hauria de fer. Si vostè (...) són subsidiàries, i precisament
és el que fa, és el que fa, és una qüestió important perquè,
precisament, l’escola concertada és la que més esforços fa per
innovar la metodologia i per innovar la forma didàctica de fer
escola. Per tant, jo crec que vostè hauria de ser conscient de la
realitat que tenim en aquests moments.

Però és que és més, a determinats col·legis concertats vostè,
sistemàticament, els du a tribunals, sistemàticament perd totes
les sentències, i vostè continua recorrent sabent que perdrà la
sentència. Sr. Conseller, si volem qualitat educativa i si volem
complementarietat a les dues xarxes educatives, açò no es
correspon amb el que hauria de ser. Per tant, crec que aquí una
de les qüestions que aquest pla educatiu hauria de tenir molt
clara és aquest fet, aquest concepte de complementarietat entre
l’escola concertada i l’escola pública, un concepte que, pel que
veig, no té massa (...) perquè si fos així vostè no hagués llevat
els concerts de batxillerat a La Salle i vostè no hagués llevat
una aula concertada a l’escola Xipell a Ciutadella, vostè açò no
ho hagués fet si hagués tengut el concepte clar de
complementarietat i de subsidiarietat.

Per tant, Sr. Conseller, ja li dic, sona molt bé, la música
molt bé, però quan anam a la pràctica, quan anam a la realitat
dels fets, quan anam al que realment vostè fa, doncs no quadra
amb el que realment vostè avui ens ha vingut a contar.

Ja no en parlem de la persecució ideològica als professors
de religió, per exemple, i ja no parlem d’altres qüestions que,
de forma sistemàtica, des de la conselleria duen a terme.

Per tant, seria una llàstima que aquest Pla d’Èxit Escolar fos
el que diuen en castellà mucho ruido y pocas nueces, és a dir,
molt d’enrenou i poques nous.

Perquè, una altra qüestió, vostè ens parla que s’han de
millorar les condicions sociolaborals del professorat públic i
concertat. Ara li llegiré una cosa que m’ha passat un professor
de la concertada, un professor de la concertada em tramet una
circular que ha rebut, que li diu: “Us informam que a la nòmina
de febrer del 2017 s’inclouran uns descomptes en el concepte
de paga extra, corresponents a la part proporcional dels
sexennis abonats, amb efectes de setembre 2016. L’acord del
2016 de reprogramació de l’acord del 2008 i altres millores
sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat i
concertat de les Illes Balears no contempla el prorrateig del
complement en catorze anualitats.”
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Aquest professor em diu: “Tenen un rostre!, amb tot el que
ens deuen, s’atreveixen a descomptar coses a la nòmina del
febrer, a veure si pressionau en el tema de la concertada, que
ens tracta a coça i clatellada! I la part de la nòmina extra
endarrerida, que ja han pagat a la pública, a nosaltres què?” És
un comentari d’un professor de la concertada.

És que realment, el que vostè avui ens conta aquí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... -sí- la realitat el desmenteix, la realitat el desmenteix.

En qualsevol cas, ja dic, ens posam a la seva disposició per
desenvolupar aquest pla d’èxit, farem propostes que puguin
millorar aquesta qüestió, però ens agradaria que els fets es
corresponguessin amb les bones paraules que avui ens ha
contat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, té la paraula l’Hble. Diputat Salvador Aguilera, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, Sr. Conseller,
i al seu equip que avui l’acompanya, com sempre agrair-li la
seva assistència.

I la veritat, en deu minuts, intentar transmetre o demanar-li
molt sobre determinades qüestions serà molt complicat, per tant
intentaré anar ràpidament.

Està clar que el nom ja d’aquest pla és l’antònim del fracàs
escolar, no?, Pla d’Èxit Educatiu, és obvi, i vostè ho ha
comentat a la seva introducció, que, per a desgràcia de Balears,
som a la cua o dir d’una forma, som els primers en el rànquing
del fracàs i abandonament escolar a tota Espanya, només, com
vostè comentava, llegeixo, hemeroteca, segons l’EPA, el 26,8%
de la població activa ja es troba en edat d’abandonament
escolar, això són quasi 8 punts per sobre de la mitjana, i ja no
diré més dades, com vostè ha comentat, sobre les dades de
postobligatòria que perfectament ja li he demanat a qualque
moment en el Ple.

Llegeixo textualment el que diu la pàgina 3 d’aquest
document: “La millora de l’èxit educatiu esdevé una tasca
cabdal, una tasca col·lectiva que atén tots els agents implicats
en l’acte educatiu: l’escola, la família, l’administració i la
societat en general.” I la meva primera pregunta és: per què no
s’ha reunit abans de publicar aquest document amb tota la
comunitat educativa? Això seria la primera qüestió, perquè,
com sempre, i això ho hem vist, per exemple amb el decret de
llengües o també amb la norma sobre el tema dels directors de

centres, que, a posteriori, i no tendrà un... -a veure si em surt la
paraula- té moltes plataformes, organitzacions o fins i tot els
sindicats que li critiquen tot això. Doncs, demanem que aquest
diàleg existeixi, però abans de treure aquests documents.

A més a més, la meva pregunta, a part de amb qui s’ha
reunit, també justament és el mateix document que en el seu
moment es va penjar i, en principi, hi havia aportacions fins al
dia 25 de novembre. Jo he tornat a mirar avui a la pàgina web
i és el mateix document. S’han incorporat algunes esmenes o
aportacions, com vostè ha comentat?

Entenem des de Podem i (...) positivament que, com ha
comentat, que aquest document o els diferents grups
parlamentaris puguem fer aportacions a aquest pla, perquè
entenem que és un document viu, que és un primer esborrany
amb molts elements que, sincerament, s’han de completar,
després ja li farem la proposta.

També, fent memòria, i vostè ho sap perfectament, que en
el seu moment, quan va ser aquí compareixent per presentar els
pressuposts d’enguany, li vaig demanar sobre la memòria
econòmica. Entenem perfectament que tot aquest document,
són 30 pàgines, és un document que podria ser deu vegades
més, perquè només enuncien determinades qüestions i s’hauria
de donar més informació de com es duran a terme aquestes
actuacions o accions, per tant un document on no hi ha una
memòria econòmica, i vostè ja em dirà que, transversalment,
està recollit a les diferents direccions generals, etc., però sí,
només comentar-li que, per exemple, sindicats com Alternativa
o fins i tot la FAPA, en el seu moment, quan vostè va presentar
aquest document, varen criticar perquè fer, i estic d’acord en
certa forma amb el Sr. Camps, a l’hora de fer un pla sona molt
bé, però, sincerament, si no hi ha recursos per dur a terme totes
les coses que, des de la seva conselleria, i moltes també són
necessitats que s’han recollit per part de la comunitat educativa,
sincerament ho veiem molt, però molt complicat, però bé, a
veure què passa.

Més qüestions, sobre el tema dels objectius de la Unió
Europea, sí, hi el 2020, el tenim aquí, però és que només
comentar que I+D, inversió del 3% del PIB i és obvi que a
Balears ens queda molt lluny; cambio climático y
sostenibilidad energética a anys llum, i això de taxes
d’abandonament escolar prematur per sota del 10%,
sincerament, això serà molt... per no dir missió impossible. Per
tant, tenim molt, però molt a fer respecte d’això.

També voldria comentar que vostè i la seva conselleria han
redactat aquest document i han fet referència a la famosa
estratègia d’Europa 2020, nosaltres denunciem públicament
que, i també això està molt relacionat amb el que proposa la
LOMCE, que encara és viva, per molt que vostè digui i el Sr.
Camps (...) amb el cap, per tant tenim un problema perquè
encara és vigent i veurem fins quan serà vigent. Bé, esperem
que no, però a veure si arribem a un acord amb PSOE i altres
formacions polítiques per fer fora la LOMCE.

L’educació es concep, té una concepció simplement “una
pieza más del sistema productivo y su único objeto es la
empleabilidad, el alumno es reducido a la condición de capital
humano valoralizable y los docentes se convierten en técnicos
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educativos encargados de procesar esa materia prima para la
creación de valor”, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sincerament, no
compartim aquest discurs dins del concepte de l’educació.

També vostè ha fet referència que molts dels documents es
repensar l’educació, però, en preparar aquesta intervenció he
trobat un altre document, que ja hem quedat (...) pin, pin, sinó
podem anar al document de la declaració -no sé com es
pronuncia- d’Incheon, és una ciutat de Corea del Sud, que l’any
passat varen firmar més de 130 ministre d’Educació i hi varen
participar més de 1.500 participants, on aquest títol té Hacia
una educación inclusiva y equitativa de calidad a lo largo de
toda la vida para todos, una recomanació respecte d’això.

Vaig a fer alguns comentaris molt importants, a veure,
entenem i compartim que el concepte de qualitat d’educació i
l’equitat són elements fonamentals dins la nostra educació, i
vostè ha fet referència a la qualitat i a l’equitat, ho torn repetir,
però entenem que a les nostres aules la qualitat, si no tenim
unes infraestructures, com s’ha comentat, és molt complicat, i
sobretot el tema de l’equitat, que després li faré qualque
pregunta respecte d’això.

No faré comentaris sobre la diagnosi, però sí que no puc fer
passar per sobre que dins de les taxes de l’alumnat estranger
nosaltres tenim quasi el doble d’immigrants i, per tant, això,
vostè sap perfectament i el seu equip i tots els que ens
dediquem a educació, que això suposa un handicap, una
dificultat i si no hi ha recursos humans de professorat i
persones que ajudin aquests nouvinguts, serà molt complicat.

I per tant a l’hora de demanar-li sobre l’atenció a la
diversitat estarà.

Una de les qüestions que pensem que és molt important i
només en aquest document està recollit una mitja, Sr.
Conseller, i pensem que necessitem, i vostè ho ha comentat,
però ens agradaria saber si ja tenim un diagnòstic clar de la
situació real dels centres educatius, tots, és a dir, infantil,
primària, ESO, concertats i públics, perquè, com vostè ha
comentat, depenent de la situació les mesures s’hauran de
prendre en un sentit o un altre. Ens agradaria saber si realment
hi ha un diagnòstic, si realment podem tenir accés a aquesta
informació.

Sobre les línies d’actuació, que vostè ha intentat desgranar
molt ràpidament i és molt complicat intentar fer alguns
comentaris. Ens preocupa que realment, i vostè també ho ha
posat de manifest, la implicació ciutadana i de tota la comunitat
educativa, avui per avui, en aquest disseny del pla, sincerament
no veiem que hi hagi hagut, com ha comentat anteriorment, una
implicació de la ciutadania a l’hora d’elaborar realment quina
educació volem, quins centres volem o com podem millorar tot
el que tenim, concretament, i vostè em dirà sobre Illes per un
Pacte, que hi ha molts dels elements recollits allà sobre aquesta
educació que volem i cap on anirem, però, sincerament,
entenem i compartim el diagnòstic, però pensem que si
realment no hi ha una implicació ciutadana i sobretot de la
comunitat educativa, passant pel professorat, a l’hora de poder
aportar com millorar o superar aquest fracàs educatiu, ho veiem
molt complex.

També ens preocupa, i li faig una pregunta, encara que
vostè també hi ha fet referència, com pensa que es pugui
canviar l’organització i el funcionament dels centres amb la
LOMCE?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, ha d’acabar, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Com treballar col·laborativament, responsabilitat
col·lectiva, ajuda addicional.

Ja per acabar, l’última i després continuaré, li faré una altra
proposta en qüestió que l’autonomia de centres, em quedaré
aquí, no? Vostè sap perfectament i no ens agrada fer la
categoria de centres de primera, de segona i de tercera, vostè
parla de donar autonomia de centres, però moltes vegades no
tenen recursos suficients tant econòmics com de personal. Com
poden o quins criteris utilitzarà la conselleria per intentar que
aquesta classificació o aquest tipus de centres tenguin
autonomia de centre i puguin fer la seva tasca?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, ara pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té
la paraula l’Hble. Diputada Margalida Capellà, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. En atenció als companys que han
d’agafar un avió, formularé breument les meves preguntes, no
sense abans, com he comentat al conseller, indicar-li des de la
meva ignorància a l’àmbit de l’educació, que aquest terme de
l’èxit escolar, realment a mi no em convenç, consider que és un
terme massa absolut, molt lligat, així d’entrada, a l’educació i
a l’èxit escolar com a una qüestió d’imatge o de màrqueting; no
tothom té èxit i trob que és un terme que selecciona i que pot
deixar pel camí estudiants que no tenen èxit, però que
assoleixen uns objectius acadèmics, i que això de diferenciar la
gent entre els que tenen èxit i els que tenen fracàs a mi,
d’entrada, sense entrar a l’aspecte educatiu i pedagògic, és un
terme que no em convenç.

Però bé, llevat d’això que per a mi és una anècdota, però
que estic segura que vostès no... això és un terme acadèmic i no
consideram que sigui polític, els formul només tres preguntes,
si me les pot contestar: una és quina és la temporalització
d’aquest pla, perquè el títol és del període 2015-2019, però hi
trobam a faltar un calendari més concret, no sabem si és a un
altre o potser no ho hem trobat.

En segon lloc, amb quins recursos econòmics compta la
conselleria i si hi ha qualque partida específica per emprendre
totes aquestes accions que figuren i es preveuen en el pla.

I després també una qüestió que no hem trobat en el pla, i
ens agradaria saber, és com es complementa aquest document,
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tot aquest pla, amb el document Illes per un Pacte, és a dir, en
el pla figura, en el document del pla figura, en el document del
pla es fa referència a Illes per un Pacte, però no sabem després
com es relaciona un amb l’altre i supòs que això és el Consell
Escolar qui ha assenyalat les línies, però només ho volíem
saber. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara, pel Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula la Sra.
Diputada Maria Antònia Sureda, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Conseller,
gràcies per venir a aquesta compareixença amb part del seu
equip. Li diria que amb tot el que ens ha explicat, on hem de
firmar perquè es fes efectiu ja, però creiem que és complicat
parlar de l’èxit educatiu i, com vostè ha dit, s’ha de posar en
valor, i sí que és cert que és molt important, i des d’aquí li don
l’enhorabona, començar elaborant aquest pla.

Hi ha preguntes que li formularé que, de qualque manera,
ja se li ha demanat, però bé, ens agradaria saber a qui s’ha
tramès i consultat per fer aquest pla d’èxit educatiu, qui ha
pogut fer aportacions fora de la conselleria, perquè tenim
constància que des de sindicats i diferents estaments hi ha hagut
queixa per manca de participació del sector educatiu.

Fins a quin punt s’ha implicat la Conselleria de Serveis
Socials i la de Treball, de la Conselleria de Serveis Socials ha
parlat d’un conveni, però pensam que el fracàs educatiu és
estructural i no només a nivell escolar, per tant la introducció
d’un pla allà on parla de la necessitat d’involucrar família,
administració i societat, en general, m’agradaria o ens agradaria
saber si la part d’administració, sobretot d’aquestes conselleries
que li he dit, s’hi ha vista involucrada.

La diagnosi és greu, però és important marcar unes pautes
i unes línies a seguir per millorar aquest fracàs que tenim a les
nostres illes. Parlant de ràtios, s’ha de fer molta feina en
educació primària, en ESO i en batxillerat les mitjanes de les
ràtios són de les més altes de les mitjanes a nivell estatal. Un
12% de l’alumnat que es promociona des de primària,
secundària, du tres o més assignatures suspeses, això pensam
que condiciona molt es seu futur dins secundària, per tant ens
agradaria saber quins objectius concrets es poden plantejar per
canviar aquest fet. Pensam que hi ha d’haver un reforç a les
aules i per això és imprescindible i suposa una preparació tant
del docent, com també, evidentment, més personal.

També es parla de la taxa de població que obté la titulació
del grau mitjà, que és una de les més baixes de l’Estat, i si
parlam del grau superior, és directament la més baixa. Aquesta
tendència hauria de canviar creiem que amb urgència i sobretot
en una economia malauradament tan poc diversificada, com és
la nostra a les Illes Balears.

El tema de l’abandonament, també un 32,1, que és molt
superior a la resta de les comunitats, preocupa, però, en

general, sí que li he de dir que compartim els objectius que es
presenten en aquest pla, però evidentment tenim alguns dubtes
pel que fa a les línies d’actuació que es proposen.
Escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu, evidentment que sí, però es
necessiten més professors, també perquè centres tenim els que
tenim, tenim l’espai i tenim el que tenim.

Convocatòries d’oposicions per disminuir el nombre de
professors interins? Sí, però també de forma seriosa, i què vull
dir amb això? Aquesta convocatòria per al 2017 havia creat
moltes expectatives i també la gent ha quedat una mica
descontenta.

Dotació de recursos tecnològics? Sí, però tenint en compte,
i creiem que és molt important tenir en compte el manteniment,
hi ha centres allà on actualment ordinadors espenyats, centres
amb ordinadors que les xarxes de wifi son del tot insuficients
i per tant aquí també s’hi ha de fer molta feina.

Coincidim també amb la necessitat de millorar la formació
del professorat d’una manera seriosa, així com també
d’actualitzar la formació professional. Ara bé, també la
formació professional necessita d’una gran inversió i sobretot
si volem mirar a un mitjà i llarg termini. Les infraestructures
que tenim a les Illes són obsoletes i en formació professional
s’hi ha de fer molta feina. Com a exemple, hi ha l’IES Maria
Àngels Cardona, allà on es fa l’FP de cuina i allà on hi ha la
cuina amb moltes deficiències, és un petit exemple, però
l’aportació econòmica que s’ha de fer és molt grossa.

Aprenentatge de llengües? Sí, però també amb professors
amb un nivell acreditat i també amb més desdoblaments.

El pla també parla de formació del professorat, nosaltres
pensam a veure si també es té en compte revisar els plans de
formació.

Ha parlat també del nivell de Magisteri, pujar la nota,
baixar les ràtios per a així haver de pujar la nota, pensam que
és important.

Ha fet esment al tema dels directors, que també sabem que,
de moment, hi ha discrepàncies, és un tema on crec que s’ha
d’estudiar i s’ha d’arribar als màxims consensos.

El tema de l’avaluació és imprescindible per saber com ha
anat el pla, veure les mancances i també veure el que funciona.

Del tema de policies tutors també n’ha parlat, crec que és
molt important, pensam que funcionen, sobretot a espais allà on
hi ha conflictes que solen ser instituts amb tendència, més
costaners i hi sol haver més discrepàncies. Però també és cert
que hi ha uns tècnics que parlen dels educadors de carrer, de fer
feina dins els instituts, però això suposaria un cost molt més
elevat a la conselleria i ja en els seus inicis ja va anar bé posar
el policia tutor, que això el que fa és incrementar el cost en els
municipis. Per tant, també s’ha d’anar alerta.

Per acabar, jo li demanaria, Sr. Conseller, a veure si pensa
que el pressupost que té actualment la seva conselleria, si pensa
que és adient per tirar endavant aquest pla, si té la dotació
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necessària, perquè també, com molt bé s’ha dit, ha d’anar
aquest pla de la mà del pacte educatiu que es treballa
actualment en el Consell Escolar i on també el pressupost
global és molt gros. I això també crec que és important tenir la
partida pressupostària per poder tirar endavant el pla educatiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara, pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula l’Hble. Sr. Josep Castells, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i moltes gràcies al Sr.
Conseller i al seu equip per ser aquí. Jo, en primer terme, el que
he de fer és felicitar-los, perquè l’esforç de planificar és un
esforç molt meritori i és el que d’alguna manera els diputats
sempre demanem al Govern en tots els aspectes, perquè el que
necessitem per prioritzar, per saber en quin ordre situem tots
els problemes que tenim a una conselleria tan complexa, tan
immensa com la que vostè dirigeix, doncs aquest és
l’instrument bàsic que els que fem política volem, és a dir que
hi hagi una planificació i que d’alguna manera vostès es banyin
indicant a quins àmbits faran èmfasi. Per tant, és un esforç
meritori, l’hem d’aplaudir, és molt ambiciós.

Per una vegada, i que no serveixi de precedent, segurament
té raó també el Sr. Camps, que de plans n’hem fet molts, se
n’han fet molts, és veritat, i també moltes vegades condueixen
a la frustració perquè els plans ja neixen, diguem, per ser
incomplerts en molts dels seus punts, però, per altra banda, tots
aporten alguna cosa i segur que tots ajuden a avançar en alguns
aspectes. I encara que molts plans hagin estat frustrants, crec
que no hem de renunciar sempre a intentar posar ordre, perquè,
com hem pogut veure aquests dies en el parlament, la realitat
política tendeix al caos, per tant intentar posar ordre en aquest
cas en la realitat social que a vostè li toca governar, doncs
sempre és un esforç, és un esforç titànic que l’hem de fer
constantment i hem de fer plans i, per tant, encara que els
anteriors hagin pogut fracassar o no hagin donat els resultats
esperats, això s’ha de fer.

És molt ambiciós i jo el que pens és que pot ser ho és massa
d’ambiciós, perquè, com li he dit algunes vegades, la seva
conselleria és un transatlàntic, és un transatlàntic, i de vegades
pens que ja fan prou que no sotsobri el transatlàntic i no se’n
vagi a pique, com es diu en castellà, perquè els problemes
sorgeixen per tot el sistema.

Per tant, jo pot ser la crítica que li faria és que el trob massa
ambiciós en el sentit que vol abastar un àmbit molt ampli de
l’activitat de la seva conselleria. Fa poc han presentat el Pla
d’infraestructures, que també, evidentment, es (...) i s’ha de fer,
i sembla que ara presenten el pla de tot el que s’ha de fer dintre
d’aquestes infraestructures, perquè amb l’excusa o amb el
pretext de l’èxit educatiu, que li diguem com li diguem, em
sembla que és positiu, desenvolupen un programa polític
d’educació de tot el que s’ha de fer dintre del sistema.

I jo pens que tal vegada hagués estat millor o seria millor
restringir o prioritzar alguns àmbits i aconseguir ser més
penetrant en algun d’aquests aspectes, perquè si no, realment,
tenc por que intentar millorar a la vegada tots aquests aspectes
que abasten gairebé tota l’activitat política de la seva
conselleria, pot ser que la distribució de l’esforç en tants fronts
realment disminueixi la capacitat de penetrar i millorar algun
dels objectius.

I anant als objectius, bé, potser per deformació professional,
jo sempre en els plans vaig a mirar els objectius i a veure si hi
ha indicadors, i en aquest pla hi són, molt difuminats, però hi
són, i crec que pot ser seria una de les altres parts que caldria
reforçar, perquè és clar, evidentment, a qualsevol planificació
les idees força estan molt bé, però al final hem de ser capaços
de formular els objectius amb uns paràmetres que siguin
mesurables, que siguin mesurables perquè puguem saber si
realment hem aconseguit l’objectiu que ens marcàvem o no ens
marcàvem. Per tant, jo crec que el discurs hi ha de ser, el relat
hi ha de ser, però hem d’aconseguir traduir-lo en uns
paràmetres mesurables.

A la pàgina 13 del pla, on hi ha els objectius, doncs bé, n’hi
ha diversos, de fet només hi ha un dels punts que recull tota una
sèrie de paràmetres que són mesurables, de fet de 6 que n’hi ha,
5 són mesurables i 1 no, i em preocupa que, precisament, el que
no és mesurable faci referència a l’FP; és a dir, hi ha un últim
paràmetre a mesurar que és els resultats de l’FP, diu: “Millorar
els resultats de l’FP i reduir l’abandonament”, però no s’indica
cap objectiu numèric. Això pot ser és el de menys, a mi el que
em preocupa és que precisament l’únic que no el tengui sigui el
de l’FP i veig que encara anem arrossegant sempre el parent
pobre del sistema, que és l’FP, i fins i tot aquí ens oblidem de
posar-li un objectiu mesurable.

Els altres cinc sí que són mesurables: reduir la taxa
d’abandonament escolar prematur; millorar la taxa d’idoneïtat
de l’educació primària; millorar la taxa d’idoneïtat a quart
d’ESO, i millorar la taxa de graduació a l’ESO. Però de tots
aquests paràmetres em preocupa que l’objectiu que ens
marquem és en relació amb la mitjana espanyola, tal vegada no
ho podem d’altra manera, però a mi m’hagués agradat més que
haguéssim estat capaços de marcar-nos un objectiu en termes
absoluts, perquè una mica la impressió que dóna marcar-nos
objectius respecte de la mitjana espanyola és que, bé, anirem
tirant cap allà i ja veurem si hi arribem o n hi arribem, perquè
tampoc no sabem com evolucionarà la mitjana espanyola. Hi ha
tantes diversitats en els diferents sistemes educatius autonòmics
de l’Estat que no sé si realment la mitjana espanyola ha de ser
l’horitzó que ens hem de marcar, evidentment, com que estam
per sota, sempre tot el que sigui arribar a la mitjana espanyola
serà bo, però en aquest aspecte crec que és un apartat que
caldria treballar més.

Quant a aspectes concrets del que vostè ha comentat, jo
només em centraré en un punt, que és el de la formació del
professorat. Fixi’s que, és clar, parlem de la formació inicial i
de la formació permanent i no tenim més remei que passar per
alt, malauradament, del que hi enmig, que és el més important,
que és la selecció; és a dir, parlam de la formació inicial i la
formació permanent i, en canvi, no parlam de la selecció. Clar,
no parlem de la selecció perquè la selecció ens ve imposada
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amb un sistema d’oposicions on nosaltres, com aquell que diu,
no podem ni entrar-hi ni sortir-hi.

Però pensava, precisament també, arran dels comentaris
sobre l’escola concertada, i que també és veritat que moltes de
les experiències més innovadores, algunes de les més
innovadores són també a l’escola concertada, no vull dir amb
això que sigui per davant la pública, però sí que realment una
cosa de la qual presumeix l’escola concertada i que, de
vegades, precisament, a la vegada se li critica des de l’escola
pública és la flexibilitat que té per contractar el professorat. I
pens que, sense perdre aquesta flexibilitat potser es podria
trobar una fórmula, fins i tot de consens amb l’escola
concertada, que és d’establir un sistema també de selecció del
professorat que garantís també que l’escola concertada es dota
dels millors professionals, i això no ho dic amb cap mena de
voluntat fiscalitzadora de l’escola concertada, sinó d’ajudar que
l’escola concertada contribueixi amb tota la seva potencialitat
a millorar els resultats, perquè jo crec que la selecció del
professorat és un dels elements clau que, malauradament, no hi
podem incidir i, en canvi, és un dels elements claus per
aconseguir la millora.

Això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara tocaria la intervenció del
Grup Parlamentari Mixt, però, com que no hi ha cap diputat,
doncs donarem la paraula al Grup Parlamentari Socialista, al
diputat Sr. Enric Casanova, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la
presentació. Jo crec que la presentació d’aquest pla és una
important passa per a la comunitat educativa i, per tant, des del
nostre grup no hem més que felicitar-lo perquè és l’exposició
que sí que hi ha un full de ruta molt clar per saber cap on anem.

Si el que intentem és èxit escolar o reduir el fracàs del
sistema, jo crec que és secundari, el que interessa a tots és
millorar la qualitat del nostre sistema educatiu, millorar la
qualitat del nostre sistema educatiu a través d’actuacions que
afecten totes bandes, com el pla exposa, jo crec que està molt
ben centrat respecte de línies d’actuació a centres, professors,
directors, famílies, etc., i aquest pla es planteja uns objectius
que són molt extensos, per tant, crec que abraça diferents punts.

Jo, com que han demanat brevetat, simplement volia
remarcar que és un pla molt, tal vegada pot ser que sigui
pretensiós, però jo crec que és un pla que per a l’èxit es basa en
una confluència de factors i tots els factors d’aquí han de
confluir per millorar l’èxit individual i l`èxit col·lectiu d’aquest
sistema.

Jo li volia preguntar, en nom del meu grup, volia fer
simplement quatre anotacions, que tal vegada és perquè el
document encara no està acabat, és un document viu i hi falten
aportacions, jo sí que, revisant-lo, he trobat a faltar tal vegada,
tal vegada també és perquè estic més preocupat per aquest
tema, que és el tema del creixement de la població escolar, és

a dir, a Balears tenim un problema molt greu que és un
problema de nouvinguts. Les mesures de suport a la diversitat,
no es fa referència específica a aquest problema, crec que tal
vegada és a una altra banda, però jo crec que sí que s’hi podria
posar alguna mesura específica referida als nouvinguts i a
l’atenció d’aquests nouvinguts.

L’èxit del sistema també depèn del creixement d’aquesta
població, és a dir, nosaltres anem posant recursos, anem
millorant, però el que és imprevisible és la gent que vindrà.
Aquí s’ha parlat que hi ha hagut un creixement de barracons,
però també no parlem que hi ha un creixement importantíssim
de població escolar i hi ha un creixement molt sobtat de
població escolar. Aquesta població escolar, si ha de mesurar a
l’hora de comptar l’èxit o el fracàs, també ha de mesurar a
l’hora de tenir atencions específiques i tal vegada crec que hi
faltaria.

L’altre aspecte, i derivat d’aquest és el tema de la
territorialitat, és a dir, s’ha parlat de compensar les diferències
entre centres, centres que tenen més, com ho posa aquí, major
rendiment o més baix rendiment en funció de les diferències
socials, dels diferents elements que el composen, però crec que
tal vegada no s’incideix prou en el tema de la territorialitat, un
altre problema que tenim a les Balears i en el sistema educatiu
són les diferències substancials entre territoris, ja que tenim un
territori discontinu i, per tant, aquestes diferències creen móns
prou desiguals. I per tant, tal vegada unes mesures
compensatòries entre centres que són bones per a Mallorca, tal
vegada no són tan bones per a Menorca o per a Eivissa i per
això especificar una mica més en el tema de la territorialitat. I
dintre d’aquesta territorialitat, tal vegada en el tema de l’oferta
educativa, que tal vegada no hi és prou.

I l’altre element que jo li volia demanar és: aquí s’ha parlat
que no hi ha temporalització, hem parlat de la temporalització,
i jo més que de la temporalització, m’agradaria demanar-li, que
tal vegada ja li han demanat la resta d’intervinents anteriors,
que és la seqüenciació o gradació dels objectius; és a dir, hi ha
11 objectius, s’ha plantejat aquí, 11 mesures, perdó, i sí s’ha
plantejat seqüenciar-les, és a dir, prioritzar unes mesures davant
les altres i temporalitzar-les.

I finalment, ja és la darrera pregunta que li volia fer, és
respecte del tema de l’avaluació. Jo crec que el tema de
l’avaluació és molt important, crec que és imprescindible per
poder treure profit i en el tema de l’avaluació parla de
l’elaboració d’un sistema d’indicadors. Tal vegada també
perquè el document encara es troba en fase d’elaboració, trob
a faltar l’establiment d’uns indicadors clars per als diferents
objectius, crec que tal vegada ens fa falta indicadors per poder
valorar... hi ha coses que són més quantificables que altres i hi
ha coses que són tal vegada no tan quantificables, però,
precisament, tenir un sistema d’indicadors amb les diferències
territorials crec que és important per poder esbrinar si el pla té
validesa o no. És a dir que, ho torn dir, dintre d’un espai
desigual ha de tenir diferents vessants i, per tant, crec que tal
vegada faria falta desenvolupar el tema d’indicadors o no, i per
això li preguntava sobre aquest.

I de moment es tot. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula el conseller
per contestar les seves qüestions que s’han presentat.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, per les aportacions, les crítiques,
suggeriments, el que s’ha dit i el que no s’ha dit. Hi ha un parell
de qüestions prèvies que jo vull dir abans de contestar a
cadascú dels intervinents.

Això és un pla que es troba en procés d’elaboració, és a dir,
una cosa que vull dir és que nosaltres pensam que
l’administració té unes responsabilitats, i quina és la
responsabilitat? És elaborar aquells plans, aquelles actuacions
concretes que donen resposta a problemes concrets; és a dir,
l’administració aquí no és passiva, és activa, és proactiva. I
això és clau, jo crec que aquí podem estar d’acord amb si el pla
és bo, dolent, regular, etc., però aquí hi ha una proposta
concreta. I nosaltres pensam que aquesta proposta concreta
l’hem feta perquè és la nostra voluntat política de fer-la i
perquè tenim uns problemes als quals hem de donar una
resposta.

I a partir d’aquí nosaltres hem tramès aquest document a
tots els centres escolars, sindicat, FAPA, els consells escolars,
perquè facin les seves aportacions. És evident, de dir què hem
de fer una elaboració d’un pla en funció del que ens diguin?
No, nosaltres pensam que hem de ser proactius, que hem de
tenir una proposta concreta, com el pla d’infraestructures, etc.
I són plans oberts, no són plans tancats, però sí que jo vull
reivindicar de forma clara la política activa de la Conselleria
d’Educació, concretament en aquest tema i en tots els temes. I
això és important, perquè si veiéssim, i ho dic amb tots els
respectes a totes les aportacions que s’han fet, si per fer un pla
haguéssim de fer, pesant amb totes les aportacions prèvies que
realment ens duguessin a l’elaboració d’un pla, estaríem molt
de temps. Nosaltres pensam que el més eficaç i el millor
políticament i educativament és prendre l’iniciativa. I a partir
d’aquí tenir un pla en què les aportacions de tota la comunitat
educativa es facin millorant aquest pla de forma concreta,
aquesta és la nostra forma d’entendre com hem de fer política
educativa nosaltres.

Per tant, nosaltres sí que estam d’acord amb la participació
de la comunitat educativa, faltaria més, però també reivindicam
que nosaltres tenim un paper actiu. Per això tenim la legitimitat
i legalitat de fer aquelles coses que consideram que hem de fer.
Per tant, s’ha tramès a tothom i, a partir de totes les aportacions
que es faran, en aquest moment encara entren aportacions,
nosaltres acabarem d’elaborar aquest pla i el temporalitzarem;
perquè, és clar, és evident que puc estar d’acord que algunes
coses poden ser molt ambicioses, evidentment, però sempre en
totes les coses d’educació hi ha d’haver prou ambició, jo crec
que la utopia és possible i la utopia es du a terme, ho he dit aquí
en aquest parlament, la utopia -diu Galeano- nos ayuda a
caminar, i per tant jo crec que hem de tenir clar quins són els
objectius i els objectius els tenim claríssims.

Ara bé, els hem de temporalitzar, hem de fer una seqüència
d’aquests objectius, lògicament, i són objectius que es poden
dur a terme o no durant aquesta legislatura, però tampoc no ens
preocupa que durant aquesta legislatura no es duguin a terme
tots els nostres objectius, perquè en educació posar-se una
temporalització estricta és un error, lògicament.

Per tant, jo ho dic per les preguntes generals que s’han fet
sobre aquesta qüestió, nosaltres tenim clar que l’administració
tenia i ha de fer aquest paper, no l’entenem d’altra manera. I a
partir d’aquí, aquest document que nosaltres pensam que és un
document obert, flexible, millorable, volem les aportacions
també dels grups parlamentaris, i aquesta és una mica la nostra
forma d’entendre el que volem de la política educativa, i la
nostra forma d’entendre el que volem que sigui el pacte polític
i social per l’educació. És a dir que, de qualque manera, tot està
enclavat en aquest tema.

També vull dir que nosaltres, l’IAQSE, l’institut
d’avaluació que cada vegada volem més professional, més
seriós, més rigorós, té indicadors de resultats acadèmics, jo els
convid que entrin dins la pàgina web de l’IAQSE i allà veuran
la quantitat d’informació i diagnosis que tenim sobre els temes
educatius. Ho dic perquè és evident que nosaltres volem i tenim
dades, Sr. Aguilera, ho dic ja per centres, dades que no
donarem, són privatives dels centres, lògicament, i si un centre
vol donar oficialment les dades a qualsevol membre de la
comunitat educativa ho pot fer, però nosaltres d’entrada no
volem entrar en una dinàmica de donar centres que són
d’entrada privatius de cada centre. Però sí que tenim
diagnòstics per centres i la feina que volem fer és que, a partir
d’aquest diagnòstic per centre, cada centre sigui capaç
d’elaborar el seu pla estratègic concret, i això per a nosaltres és
important.

I després concretaré a coses concretes, però vull fer una
visió general.

Memòria econòmica, qüestió econòmica, no n’hi ha de
memòria econòmica, perquè això, és evident, està clar que hi ha
memòria econòmica com a..., però que no hi hagi memòria
econòmica no vol dir que no hi hagi recursos econòmics, vull
dir aquest pla s’implementa en funció d’uns pressuposts
concrets, per tant, diguem, no ens inventarem doblers nous.
Però no tot el pla té un plantejament purament econòmic, hi ha
mesures legals, hi ha mesures de molts tipus, per tant no
plantegem el tema de l’educació que sense recursos no es pot
fer, però només amb recursos no seria... és a dir, és una
condició necessària, però no suficient per fer política educativa.
Per tant, els pressuposts que de qualque manera tenim són uns
pressuposts que avalen aquest pla, és a dir, coordinam coses
que es fan dins la nostra conselleria, amb un objectiu molt
concret.

La Sra. Sureda em demanava: aquest pressupost que vostè
té és adequat als objectius? Li vull fer dues respostes: és
evident que és el millor pressupost que podem tenir en aquests
moments i, en segon lloc, que a la Conselleria d’Educació li
interessaria tenir el pressupost d’educació més alt?
Efectivament, és així. El que passa és que la realitat és la
realitat i tenim clar què és que nosaltres voldríem per tenir un
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pressupost adequat a les necessitats de les Illes Balears, i això
és un tema important.

Bé, ara contestaré, ah, i finalment, miri, hi ha una cosa
important, és a dir, quin és l’objectiu final d’aquest pla?
L’objectiu final d’aquest pla és que els nostres estudiants
millorin els seus resultats, en tots els aspectes, tant en les
competències concretes com que baixi l’abandonament, que
cada vegada l’aprovació sigui més alta, que hi hagi menys taxa
d’idoneïtat, menys taxa d’escolarització, obligatori, aquest és
el nostre objectiu. És a dir, en definitiva, tot això són mitjans
per aconseguir aquest objectiu, i això ho volem amb qualitat i
amb equitat, això són els objectius per tant sobre els quals
volem avançar.

Sr. Camps, vostè quan em diu que està d’acord amb mi, jo
dic: això és la primera part, després vendrà la segona part que
diu que la música li agrada, i jo dic, la música li ha agradat però
la lletra no li agradarà. I a més, vostè fa una mica de
demagògia, dic una mica per ser suau, no? I és clar, vostè
sempre ho planteja després amb el tema de..., és a dir, vostè és
molt ideològic, jo no he vist un diputat més ideològic que
vostè, ni els de Podemos són tan ideològics com vostè en tot
això. (...) Vostè és molt ideològic i fa lectures molt
ideològiques d’un pla que té una base política ideològica, però
sobretot pedagògica. I a nosaltres ens interessa recuperar el
debat pedagògic.

Miri, el tema de... vostè ha dit cosa d’instal·lacions, escolti,
no em faci mirar cap endarrera, que no m’agrada mirar cap
endarrera, però nosaltres en un any hem gastat més en
reformes, en reformes concretes dels centres que el que vostès
varen fer en quatre anys. El pressupost..., és clar, però és que
no ho vull mirar jo, és que no ho vull mirar, Sr. Camps, no em
faci mirar arguments que no m’interessen en absolut, jo sé
quina és la realitat dels centres de les Illes Balears, i sé el que
fem i els projectes que realitzam des de l’IBISEC, i sabem que
realment miracles no en fem, no sé si vostè deu tenir inspiració
divina, però nosaltres no tenim inspiració divina, no només
perquè som laics, sinó que realment perquè pensam que les
coses s’han de fer seriosament.

El tema de la llengua, un altre tema recurrent, sí que estan,
i no em torni mirar el TIL, perquè del TIL no en vull sentir ni
parlar, evidentment vostè diu coses sense cap tipus d’evidència,
vostè diu una opinió i l’opinió l’eleva a categoria, doncs no; en
què es basa en dir que hi ha hagut un retrocés, en què es basa?
Simplement, no vull entrar en debat sobre temes d’aquests...
No, no, ho podem analitzar, és a dir, el paper ho aguanta tot,
vostè pot fer un decret que digui que tot s’ha de fer en anglès
i al final hem de veure si es pot fer, i nosaltres som uns
pragmàtics pedagògics, nosaltres creim en la pedagogia, creim
en l’educació, però creim que les coses s’han de fer amb
realisme. Torn repetir, jo li vull dir que a mi m’interessaria...
Vostès diuen “un terç, un terç, un terç”. Bé, d’acord, i què? No,
vostè no ho ha dit, però ho varen fer, ho varen intentar fer.

El tema de..., ja ho sé, que (...) molt bé, però evidentment
això no (...), això és enganar la gent. El tema de la concertada.
Miri, hem fet nosaltres més per la concertada en un any i mig
que vostès en quatre anys. Li diré per què. No, no, és una
realitat. A vostè li han enviat un whatsapp i l’ha llegit: “Doni

canya a aquesta gent que ens estan prenent el pèl”, i durant
quatre anys vostès varen posar en marxa el conveni 2008 en
què hi havia un procés d’equiparació? No, no, el 2011-2015
vostès varen governar; varen fer res? No, per tant..., i nosaltres
estam cada vegada reposant aquest acord, aquest conveni, i
cada any, cada mes, cada professor guanya molt més a la
concertada. És una realitat.

Vostè parli amb tothom, no només parli amb aquells que els
interessa donar una opinió, però no vull entrar en el tema de la
concertada perquè no és el debat d’avui. Per a nosaltres la
concertada són centres que han de ser de servei públic, perquè
estan administrats i tenen doblers públics, i per tant nosaltres no
feim persecucions ideològiques, no, no. No estam d’acord -en
això sí que no hi estam d’acord- a subvencionar un centre que
discrimina per raons de sexe i segrega per raons de sexe; no hi
estam d’acord educativament. Perdoni, i nosaltres respectam la
llei; ens ha dit la llei que havíem de subvencionar, de concertar
primària i ho estam fent. Punt. Ho estam fent. Hi ha sentències
a Espanya que diuen el contrari. Per tant, com que hi ha tants
de jutges, tants de caps, tants de barrets, nosaltres tenim clar
que això és una discriminació. Li podria posar exemples del
que passa si un estudiant que està per aquella zona vol anar a
un centre... d’aquests centres del Parc Bit, i resulta que només
hi ha una plaça en el centre de nines i ell és un nin. Què passa?,
no hi pot anar, quan realment hi ha necessitat d’escolarització?
Bé, vostè sí, però aquell centre no deixa, per tant...

I nosaltres no hem llevat cap concert de La Salle, cap ni un.
No l’hem donat, no el vàrem llevar. Hi havia 12 estudiants; no
voldrà que donem un concert a 12 estudiants. Xipell, dues
unitats i només hi havia estudiants, i encara, per a una unitat;
què hem de fer?, hem de donar doblers a canvi que no tenguin
estudiants? Per favor! Si vostès demanen eficiència en (...)
pública no donarem doblers a una unitat que no té estudiants.
Això és una qüestió que no és ideològica, és de legalitat.

Però, torn repetir, jo el que li deman, perquè no vull entrar
en debat amb vostè, jo li deman que el seu grup parlamentari
col·labori realment amb aquest pla d’èxit educatiu; li ho deman
perquè nosaltres el que volem és el màxim consens educatiu,
social i polític, aquesta “daixò”. Si vostè vol posar de manifest
aquelles coses que ens separen em pareix molt bé, però
nosaltres el que volem és unir tota la comunitat educativa en
aquelles coses en què mínimament estiguem d’acord perquè
només amb el suport de tothom podrà ser possible la millora de
l’educació, governi qui governi. És a dir, o aquesta societat
comença a entendre que l’educació és cosa de tots, i quan dic
cosa de tots vull dir de grups parlamentaris, de sindicats,
d’empresaris, de comunitat educativa, etc., o si no, no en
sortirem, i per tant cercar les màximes complicitats. Un pacte
polític per l’educació només serà possible si ens posam d’acord
en un mínim comú denominador. Si tothom va cercant les
seves..., en fi, els punts que divideixen, no ho farem. Per tant jo
li deman..., evidentment estam oberts a tots els suggeriments i
estam oberts als suggeriments del Grup Parlamentari Popular
i estam oberts a (...) de tots els grups parlamentaris. Aquesta és
la nostra filosofia.

L’èxit de l’educació -ara contestaria a la diputada
Margalida Capellà sobre el concepte d’èxit (...)- és a dir, l’èxit
de l’educació, si milloram l’èxit no serà un èxit d’aquesta
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conselleria, serà l’èxit de tothom, començant pels centres
educatius, per comunitat educativa i la societat, i aquest és el
nostre objectiu; vull dir, no vegi cap altra cosa que millorar
l’educació entre tots.

Salvador Aguilera. Algunes coses ja les hi he contestat.
Miri, el tema... Vostè és economista, no? Jo tampoc. Ja ho sé.
És a dir, vostè demana memòria econòmica. Li ho he dit i vostè
ho ha demanat contínuament. Miri, nosaltres no podíem fer un
pla a favor de l’èxit educatiu sense el suport del pressupost, és
a dir, no ens podem inventar doblers, la realitat és la que és, i
nosaltres el que volem -torn repetir- és coordinar al màxim les
accions, això està clar, intentar realment optimitzar al màxim
els nostres recursos, saber on anam, i a més de saber on anam
comunicar-ho realment als centres escolars, al professorat, als
equips directius, als claustres, a les AMIPA. Això és el que
nosaltres volem, perquè hi ha coses que no és una qüestió
econòmica. Hi ha coses que sí: millorar el professorat d’atenció
a la diversitat, estic d’acord, estic d’acord que necessitam més
professors d’atenció a la diversitat en algunes coses. Hem
incrementat més de 600 professors d’ençà que som aquí; que
n’hem d’incrementar més? Sí, ja li vull dir que en el curs 17-18
hi haurà més professors, no només perquè hi ha necessitats,
sinó perquè hem d’anar a una atenció a la diversitat. Per tant
nosaltres estam d’acord en aquesta qüestió, però no plantegem
un pla d’èxit educatiu només en funció d’una mesura
econòmica. La memòria econòmica darrera és el pressupost. Ja
sé que potser és un argument que a vostè... en fi, potser no el
convenç, però és evident que no hi ha cap mesura que no tengui
un suport econòmic darrere. Ara bé, no totes les mesures tenen
un suport econòmic; hi ha mesures legals, hi ha mesures
d’altres tipus que no s’han de plantejar només en termes
economicistes.

Bé, vostès... l’Estratègia 2020. L’Estratègia 2020, jo en som
partidari, ho he dit moltes vegades, que l’educació evidentment
ha de fer persones amb capacitat d’adaptar-se al món del
treball, sí, però també hem dit que l’educació ha de ser capaç
de fer ciutadans crítics, feliços i amb capacitat d’entendre el
món, i a més ha de possibilitar una major cohesió social i
familiar. Hem dit que hi ha l’Estratègia 2020, però hi ha la
UNESCO, hi ha Illes per un pacte, que tot plegat és una
combinació d’objectius en els quals hem d’avançar. És a dir, jo
no estic d’acord amb una lectura de l’educació amb conceptes
economicistes, clar que no!, no només per humanisme, sinó
perquè realment al món les persones són polivalents en tots els
sentits, però sí que hem de tenir en compte que les persones
s’han d’adaptar, hi ha d’haver la idea d’empleabilitat, s’han
d’adaptar a un món canviant a nivell d’economia, de mercat de
treball, de productivitat, s’han d’adaptar. I això què vol dir? No
podem fer persones tancades, hem de fer persones amb
capacitat d’adaptació. Aquesta per a mi és la qüestió
fonamental.

La LOMCE. Bé, vostè ha dit algunes coses, el tema de
selecció de directors... No és el moment de parlar d’aquest
tema però li vull dir dues coses. Primer de tot, hem dit per
activa i per passiva que estam en contra de la LOMCE; ja hem
aconseguit un èxit: no a les revàlides, un dels punts clau, no a
les revàlides. Segon punt que volem treballar: volem que els
consells escolars de cada centre recuperin les competències
educatives que la LOMCE els va llevar, és un altre punt. De la

mateixa manera que mentre no hi hagi una llei nova nosaltres
hem de complir la llei que hi ha; és una qüestió lògica, som a
un estat de dret. A mi m’agrada la LOMCE?, no; el Grup
Parlamentari Socialista la va recórrer?, em pareix molt bé a
nivell constitucional, però mentrestant hem d’aplicar aquelles
coses amb una lectura el més acurada, una lectura, diguem, el
més flexible possible amb el que nosaltres pensam, però sempre
dins la legalitat. És que del contrari..., és a dir, nosaltres feim
una ordre o un decret, anam al Consultiu i el Consultiu ens ho
tira en terra. És a dir, hem de tenir clara la realitat d’un estat de
dret.

Torn repetir, hi ha coses que nosaltres feim amb les quals
no estam d’acord des del punt de vista de la nostra concepció
política, però és la legalitat. És a dir, això és un estat de dret,
malgrat pugui tenir crítiques a l’estat de dret. Per tant a
nosaltres la LOMCE no ens agrada i en algunes coses la
LOMCE ens condiciona algun tipus d’accions. En això estic
d’acord, Sr. Aguilera, però també estic convençut que molts de
centres escolars, malgrat el que diu la LOMCE dels consells
escolars, poden fer un nivell de participació en consell escolar
molt important. Per tant, diguem, donem importància a les lleis,
però tampoc no pensam que les lleis determinen les actuacions
concretes. Les lleis sempre són, no diré interpretables, (...). 

Per tant la LOMCE a nosaltres no ens agrada; no ens agrada
com planteja el tema dels directors, no ens agrada, perquè
nosaltres hem dit que volem professionalitzar els directors;
evidentment, que volem professionalitzar els directors, no
volem crear un cos de directors, però volem directors amb
capacitat d’una gestió eficaç, eficient i democràtica, i gent
preparada, perquè les escoles necessiten professors més
preparats per gestionar; la gestió és més complexa i necessitam
persones amb capacitat de lideratge pedagògic, amb capacitat
d’unir un centre amb un projecte concret. Aquesta, per a
nosaltres, és una qüestió fonamental.

Per tant, LOMCE no, però sí, perquè és la que hi ha. I tal
vegada es podrà fer un altre decret llei, si hi ha pressió
suficient, pel tema de la participació dels consells escolars dins
la gestió dels centres. Hem aconseguit allò de les revàlides, per
tant, és possible canviar coses. I tenim l’oportunitat que ningú
no té majoria absoluta en el Congrés de Diputats. I pensam que
realment un pacte estatal per l’educació serà possible si hi ha
tres elements claus: si la majoria dels grups parlamentaris estan
d’acord, si hi participa la comunitat educativa i si les
comunitats autònomes també hi participam, perquè l’educació
ja no és una cosa del Govern central. Aquesta és una qüestió
que jo crec que és fonamental. 

Podríem estar més temps, però tampoc no li contestaré totes
les preguntes, però bé, ho dic perquè sinó se’ns farà molt...

De la Sra. Capellà, el concepte d’èxit no li... jo continuo
reivindicant el concepte d’èxit en contra del concepte del fracàs
perquè nosaltres volem que hi hagi un llenguatge en positiu de
l’educació, estam cansats de llenguatges negatius.

La temporalització ja he dit que la farem una vegada que
tenguem totes les aportacions. 

El tema econòmic també ho hem dit.
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A més, em demanava pel tema Illes per un Pacte. Hem dit
que un dels elements claus sobre el qual hem basat aquest pla
és el document Illes per un Pacte. Vull dir, per tant, hi ha
qüestions que hi ha en aquest document que en aquest moment
es discuteix en el Consell Escolar que nosaltres hem agafat per
a aquest pla. No tot, evidentment, però moltes... és a dir,
coincidim en un percentatge molt alt amb la filosofia i les
propostes que té aquest document Illes per un Pacte, perquè ens
sembla un bon document de consens per a les Illes Balears
d’acord amb les competències que tenim. Per tant, nosaltres
estam una mica en aquest sentit. 

Sra. Sureda, algunes coses ja les hi he contestat. S’ha tramès
a tothom. Jo, li torn a repetir, ho hem nosaltres, ho ha fet la
Conselleria d’Educació, ha estat un treball intens de la
Conselleria d’Educació, que jo reivindic i defens, però és un
document que després hem tramès a la comunitat educativa, a
tots els centres, sindicats, APIMA, consells escolars... perquè
facin les seves aportacions. Ara volem aquí, ho tornam dir, que
els grups parlamentaris facin les seves aportacions, per tant, és
un document no tancat, és un document obert de cara que hi
hagi un màxim consens en un tema que jo crec que ens ha
d’ocupar i preocupar a tots.

És evident, vostè ho ha dit, és a dir, context social, miri, ha
fet referència a dues conselleries, Serveis Socials i Treball.
Nosaltres amb la Conselleria de Serveis Socials hem fet una
actuació i estam fent una altra, que és el fons d’emergència
social. Hem fet una convocatòria d’ajut d’emergència social a
la Conselleria d’Educació i a la Conselleria de Serveis Socials.
I ara estam pendents d’un projecte que estam a punt de treure
de posar una sèrie d’educadors socials a instituts concrets per
fer aquest projecte d’intervenció socioeducativa, perquè
pensam que el context que hi ha en molts de centres necessita
de la figura d’aquests educadors i també de la relació d’aquests
educadors amb els serveis socials. Els serveis socials a vegades
han de replantejar algunes de les seves accions. Per tant,
nosaltres pensam que aquesta és una bona política.

Conselleria de Treball. Amb la Conselleria de Treball tenim
com a mínim dos tipus d’acords, i ho he dit, el tema de la
reivindicació que nosaltres fem dels centres de secundària de
persones adultes com a centres de segona oportunitat, la
Conselleria de Treball donarà un ajut, una quantitat
determinada de doblers per a aquells estudiants que, una
vegada que han sortit fora del sistema, tornin al sistema i
tenguin el títol de l’ESO. I sobretot treballam moltíssim en la
configuració d’unes relacions de la formació professional
reglada i la formació professional ocupacional.

Això són unes línies estratègiques en què realment volem
avançar molt, és a dir, són dues conselleries distintes amb una
coordinació excel·lent, entram dins una dinàmica i aprenem,
diguem, d’aquella comunitat, com la del País Basc, on el tema
de l’FP, vostè ho sap i ho ha dit moltes vegades, ens pot
ensenyar molt, perquè des de l’any 90 fins ara fa uns trenta
anys que fan una política educativa gairebé permanent en temes
d’FP. Aprenem dels que saben i nosaltres volem aprendre dels
que saben.

Evidentment vostè ha dit el tema de les ràtios, ho sabem el
tema de les ràtios, el tema de les repeticions. Nosaltres pensam

que la repetició és un mal instrument pedagògic, s’ha demostrat
que la repetició no ajuda, el contrari, però sí que hem de fer
adaptacions, és a dir, no repeteixes, però hi ha d’haver una
adaptació concreta d’aquests estudiants. Per tant, les
repeticions demostren que anam per un mal camí i, per tant, en
aquest sentit, en fi, tots aquests indicadors que dèiem en un
principi s’han de millorar: promocions, repeticions, taxes
d’escolarització, etc.

No sé si ha estat vostè, aprenentatge de llengües, vostè ho
ha dit també, no sé qui ho ha dit. 

El Sr. Castells s’ha anat?

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

Bé. El Sr. Castells diu que és molt ambiciós. Bé, jo crec
que... jo crec que és un pla realista, una altra cosa és que amb
el temps que tenim ho puguem assolir tot, però el que demanam
són coses normals, és a dir, millorar les taxes d’abandonament,
les taxes de fracàs, un nivell de competències, la promoció...
són coses... deia que el nivell, és a dir, demanar estar a la
mitjana espanyola és poc ambiciós. Miri, jo estaria content, ho
dic sincerament, és a dir, que m’agradaria estar a la mitjana
europea? Clar, molt més, però és que en educació els miracles
no existeixen, poden existir en els llibres, però els miracles no
existeixen. 

Per tant, a mi em sap greu que no hi sigui, jo sé cert que
estaria d’acord, però estic convençut que allò que nosaltres
plantejam és realista. Què hem de ser capaços de coordinar-ho,
d’aplicar-ho? Sí.

Perquè li diré una cosa, Sr. Camps, plans d’èxit educatiu a
les Illes Balears no n’hi ha hagut, no, no n’hi ha hagut. Per tant,
vull dir, això és un primer pla i, per tant, nosaltres pensam que
hi haurà èxit perquè hi ha coses que ja s’apliquen, és a dir, no
és un pla que parteixi de zero, des que vàrem començar fem
moltes coses en aquest sentit, el que passa és que tenim clar que
algunes coses les podem aconseguir, o no, però és evident que
és un primer pla coordinat d’èxit educatiu el qual nosaltres
pensam que és un instrument de millora, no és un objectiu en si
mateix.

Sr. Casanova, bé, és evident que un dels temes que
condicionen el nostre pla i l’actuació educativa és la
demografia escolar, és a dir, tenim un nivell d’inestabilitat
demogràfica que no té cap comunitat autònoma de l’Estat
espanyol, no hi ha cap comunitat autònoma espanyola que
tengui aquest nivell d’inestabilitat. És a dir, ens agradi o no ens
agradi és una realitat que hem de gestionar, la majoria de
comunitats autònomes perden població, per tant, poden baixar
ràtios, poden fer moltes coses, i nosaltres incrementam
població escolar, hem de posar més professors, hem de baixar
ràtios, hem d’atendre la diversitat, hem de fer nous centres
escolars, és a dir, hem de fer moltes coses en poc temps i això
ens ha tocat. Per tant, com que ens ha tocat, intentam fer-ho de
la millor forma possible. 

I després, hem de donar resposta als drets sociolaborals dels
professors de la pública i, malgrat el Sr. Camps, també de la
concertada. I això crec que és una realitat real.

 



564 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 36 / 2 de febrer de 2017 

Per tant, sí, això és una cosa que a nosaltres ens condiciona
i quan diem atenció a la diversitat, és evident que el tema de
l’atenció a la diversitat també té a veure no només amb nous
alumnes sinó amb la tipologia d’alumnes i amb el perfil
d’alumnes que tenim bàsicament. Per tant, és evident que
aquesta tipologia s’ubica en zones determinades, vostè sap que
a Eivissa i a Formentera, a Palma, a zones de Mallorca, a
Menorca molt manco, és a dir, Menorca és... en fi, és una illa
més estable, vull dir, demogràficament. Per tant, en aquest
sentit és evident.

Això vol dir que nosaltres des del punt de vista de cada illa
nosaltres no fem una, és a dir, nosaltres ens adaptarem a les
característiques de cada illa, no hi ha diferències, és a dir, si
una illa necessita una cosa intentam adaptar-nos a la realitat.
Per exemple, pos un cas, a Menorca des del moment que hi ha
més estabilitat demogràfica, fins i tot una demografia que anirà
a negatiu i que això tendrà conseqüències de molt de tipus, és
evident que això des del punt de vista de les ràtios pot tenir més
possibilitats, és a dir, té més possibilitats de tenir unes ràtios
més baixes Menorca que tal vegada algunes zones d’Eivissa,
perquè realment la demografia és molt allò... Per tant, nosaltres
intentam adaptar-nos.

I en aquests moments des de la conselleria treballam ja la
planificació del curs 17-18, analitzam les quotes i veient el
tema de la diversitat, del nombre d’alumnes i ràtios serà una
variable que intentam adaptar a les característiques de cada
centre. 

La temporalització ja li he dit, és a dir, nosaltres la
temporalització una vegada que tenguem totes les aportacions
farem un pla totalment articulat i totalment temporalitzat i
seqüencial. 

El tema de l’avaluació ja he dit, nosaltres tenim... tenia tot
un document, però no els dut per no... però vostè entri en
l’IAQSE, a la pàgina de l’IAQSE, i veurà tots els documents
que hi ha de diagnosi del sistema escolar, aquí hi ha indicadors
de resultats acadèmics del curs 15-16 a educació primària,
educació secundària obligatòria i batxillerat, és a dir, per tant
aquí tenim un... ha estat baixat per tenir indicadors de tot el
sistema escolar. La propera setmana feim una... donarem a
conèixer en profunditat els resultats de PISA a les Illes Balears,
els quals ens donen més elements de judici, perquè si una cosa
tenim clara a la nostra conselleria és que volem ser el més
transparents possible a l’hora de donar dades sobre la nostra
realitat. Hi ha dades que no les donarem, dades de centre per
centre no les donarem, és a dir, perquè no creiem en els
rànquings i, a més, hi ha una qüestió de protecció del centre.
Per tant, en aquest sentit hem de tenir clar, una mica, quin és el
nostre objectiu.

No sé, crec que més o manco he intentat respondre moltes
coses de les que m’han plantejat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Efectivament, ha respost moltes de les qüestions que s’han
plantejat, jo diria que quasi totes, i ara en torn de rèplica té la
paraula el Grup Parlamentari Popular, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu. Miri, Sr.
Conseller, ens diu que aquest pla està en procés d’elaboració,
que vendria a ser un esborrany, que hi hem d’aportar..., tota la
comunitat educativa i entitats socials i bé, tothom que vulgui
aportar-hi coses serà benvingut, per tant, en aquest sentit
perfecte. Jo crec que és bo tenir un pla, crec que és bo tenir uns
objectius, per tant, benvingut sigui aquest pla i des del nostre
punt de vista li donam un vot de confiança.

Vostè diu que la temporalització estricta és un error, però
bé, aquí posa “línies d’actuació 2015-2019", ja està
temporalitzat. Per tant, els objectius, en principi, d’aquest pla
sembla que s’haurien de complir a l’any 2019 i ja farem
comptes quan arribi aquest any.

En qualsevol cas, sí que li hauríem de dir que ens agradaria
que en el procés d’implantació d’aquest pla tenguin en compte
les escoles concertades, totes les escoles concertades, perquè
vostè parla que ara s’inverteix més en concertada que abans.
Escolti, comparar períodes distints i pressuposts distints, si
haguéssim tingut 1.000 milions d’euros més com vostès tenen
ara, segurament les coses canviarien, però en percentatge
nosaltres, el Partit Popular, dedicàvem més percentatge a
educació que el que vostès ara hi dediquen en aquest darrers
pressuposts. Això és una realitat incontestable.

I vostè diu: no m’agrada l’escola que segrega nins i nines i
per açò no la vull concertar; jo crec que aquest no és el criteri,
Sr. Conseller, com que no m’agrada una cosa, idò l’esborr, no
la vull. Crec que aquest no hauria de ser el criteri, perquè si
aquest és el criteri -perdoni’m que li ho digui-, açò sí que és
ideologia, açò sí que és persecució ideològica...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Persecució no...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...i aquesta persecució ideològica a uns centres concertats en
concret, el col·legi del Parc Bit, ens consta molts de doblers
perquè duen sis sentències que donen la raó al Parc Bit i les
darreres sentències sobretot els condemnen a costes.
Demanarem què ha costat a l’erari públic aquesta persecució
ideològica, perquè no pot ser que uns col·legis concertats que
tenen una qualitat educativa que volen compartir amb tots, no
només que els rics hi puguin anar, vostè els persegueixi
d’aquesta manera.

Per tant, demanarem què ha costat aquesta persecució
ideològica i ens agradaria que el criteri no fos: com que no
m’agrada jo no vull concertar. El criteri és aplicar la llei i la llei
no s’aplica en aquests moments, les sentències en aquests
moments no s’apliquen i vostè, que hauria de ser un defensor
de la llei, com deia amb la LOMCE, la LOMCE s’aplica, a mi
no m’agrada, però l’hem aplicar, també complís les sentències
i complís la llei perquè perseguir a sabiendas aquests col·legis
podria ser fins i tot prevaricació. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, bé, com sempre el
Sr. Camps s’ha de fer notar... i sincerament parlem de centres
privats subvencionats amb sous públics, en fi, un altre dia
parlaré.

Sr. March, Sr. Conseller, com es repartiran i com
s’implicaran les diferents direccions generals i organismes i
altres conselleries -com també ha comentat la Sra. Sureda- en
la concreció d’aquest pla? Quan, com i qui ho farà? És obvi
que vostè parla que és un full de ruta, és clar, home!, per a
nosaltres és un enunciat, un grapat molt important de mesures,
moltes són plans en si, i per tant, pensam que aquest és molt
ambiciós -jo compartesc el que ha comentat el senyor... -anava
a dir Sr. Camps-... 

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

... Castells, ja a aquestes hores de la nit..., i sincerament ho
torno a repetir, és que sense inversió..., sabem que hi ha altres
qüestions importants, però és que estem amb el 3% i volem
mirar cap a la mitjana d’Espanya o la mitjana d’Europa, en fi.

Qüestions importants, també un comentari, una proposta,
les dades que en aquest document es donen són del curs 13-14,
aquest matí l’he estat mirant i tenim dades del 14-15 i per tant,
podrien actualitzar... és una recomanació, actualitzar les dades
que apareixen aquí quan feim referència a 15-19. Per tant, és
una recomanació.

Qüestions, molt ràpidament, important, escolarització
equilibrada, important, aquí també s’ha comentat, la falta
d’equitat a l’hora de matricular determinat alumnat en la
concertada i en la pública especialment amb els nouvinguts o
amb l’alumnat de necessitat educativa especial. Per tant, com
pensa fer-ho, Sr. Conseller?

Més qüestions, també vull fer un comentari que aquest
document que vostè avui explica encara no s’ha explicat al
CEIP, d’acord?, i pensam que és molt important que tota la
comunitat educativa pugui tenir accés a fer-hi aportacions i que
sigui viu realment.

Importants... altres preguntes o qüestions que li voldria
transmetre, i també el Sr. Casanova ho ha comentat, sobre el
tema de situacions contextuals, quines seran les mesures
concretes per compensar aquelles situacions contextuals de
centres dins el mateix municipi o dins les diferents illes que
tenim, perquè les realitats són molt diferent i per tant, hi haurà
centres no s’hauran de destinar més recursos humans i més
recursos econòmics per intentar fer front a les necessitats
pròpies d’aquest centre davant d’una necessitat?

També una qüestió molt important a la qual s’ha fer
referència és el tema de les mesures sobre l’atenció a la

diversitat i el suport a l’alumnat amb NESE, quines mesures
concretes a curt i a mig termini pensa fer?

Més qüestions, important també, ha parlat aquí... per
enunciar alguns elements, foment de l’escola infantil de 0 a 3
anys, quines mesures posarà el seu govern per fer realment
aquest element una iniciativa?

Ja per acabar, pensem que és un document com ha comentat
de trenta pàgines, un grapat molt important de propostes,
algunes són molt genèriques i altres són molt concretes, altres...
com vostè... perdó, ho ha comentat, s’estan fent, però altres
semblen utòpiques, s’han de concretar. Creiem que -com s’ha
dit també- aquest document és un document viu per...
segurament i vostè ho sap, i li farem arribar amb el temps
moltes propostes per intentar millorar aquest document des de
Podem, no podem passar per alt que la inversió econòmica és
molt important i fonamental per a aquest pla d’èxit i també la
implicació per part de tota la societat i de la comunitat
educativa.

Demanem des de Podem que vostè i tot el seu equip es
reuneixi i faci un recull important de totes aquestes propostes
que li facin arribar perquè entre tots i totes podrem millorar
l’educació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Ara seria el torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, però s’ha absentat de la sala
i no se li podrà donar la paraula. Ara tocaria al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, la diputada
Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. No utilitzaré tot el temps, només dos
incisos, el tema que vostè ha dit, Sr. Conseller, que sí que era
un pla realista, jo crec que la diagnosi és realista, però sí que
pens que és ambiciós per un motiu, i també l’ha dit, que és
l’econòmic, tenim el que tenim i desgraciadament no en tenim
prou per poder millorar així com voldríem tant a l’àmbit
educatiu com en totes les altres conselleries i per això crec que
sí és ambiciós. 

Ara bé també creiem que és molt important i és el camí
haver-ho presentat i que sigui aquí. I és molt important que hagi
dit que és un esborrany, que és un document obert, que és un
document en procés perquè això ajuda que la gent hi pugui
participar i pugui millorar.

Del tema del Sr. Aguilera, que ha dit de les mesures de 0-3,
jo crec que per ser realistes, si en primera infància es consolida
i s’augmenta el pressupost de l’ajuda als ajuntaments, ja es
donarien molt per satisfets, perquè és una manera d’incrementar
i sobretot consolidar, com hem parlat altres vegades que ara sí
i ara no.
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Per tant, res més a dir. Agrair una altra vegada que hagi
vengut amb els companys de les direccions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Seria el torn del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, però no hi és a la sala.
Tampoc el Grup Parlamentari Mixt no hi és present.

Per tant, li passarem la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo tampoc no esgotaré el temps,
perquè crec que, com ja s’ha dit aquí, en la presentació
d’aquest pla, és un pla que està en fase d’elaboració. Crec que
és una bona idea tenir el document base sobre el qual fer
aportacions. Intentarem des del nostre grup fer totes les
aportacions possibles per millorar tant el document, com els
possibles objectius i les possibles mancances que pugui tenir.

Crec que el pla, com s’ha dit aquí, és un pla que jo crec que
és ambiciós, precisament l’ambició és quan es poden
aconseguir coses. Jo he dit moltes vegades aquí respecte als
recursos que en educació mai no n’hi ha prou i per tant, fent un
pla en el qual hi hagi una visualització de què es fan coses i que
els recursos que es tenen es poden engegar mesures concretes.
Crec que al final el document és un document que podrà
millorar l’educació entre tots si fem aportacions.

I ja per últim dir que en el tema d’educació infantil jo crec
que també pot ser..., en això li don la raó a la Sra. Sureda, crec
que tal vegada s’hauria de tractar més el tema d’educació
infantil, perquè l’èxit comença des de l’educació infantil i, per
tant, crec que tal vegada en el nostre sistema s’hauria de
potenciar l’educació infantil.

Però, en definitiva, simplement donar-li les gràcies per
haver vingut a presentar aquest document i reiterar que aviat li
farem arribar les nostres aportacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per a la contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. D’entrada vull donar les gràcies a totes les
aportacions fetes. I realment reiterar la voluntat de la
conselleria de tenir totes les aportacions que es poden fer des
dels grups parlamentaris.

Sr. Camps, jo reiter que el Partit Popular faci les
aportacions en positiu i li diré dues coses sobre el que vostè ha
dit. Persecució ideològica no en fem, quan nosaltres diem que
no, ho fem en funció de necessitats d’escolarització. Necessitats
d’escolarització, llegeixi la sentència. I a més, no totes les

unitats han estat concertades, fins i tot en aquesta sentència. Ho
dic perquè s’ha de llegir tot bé. Nosaltres hem concertat tota la
primària evidentment, no aniré a cercar la història de com es va
fer el tema de la concertació, que hi hauria molt que parlar i
d’aquest tema en podríem parlar molt.

Però torn repetir, nosaltres ho fem en funció de necessitats
de necessitats d’escolarització. I es miri la sentència i el nostre
argument és necessitats d’escolarització. I sí, reiterarem i
anirem al Suprem per aquesta qüestió perquè no hi estam
d’acord. Aquesta és la qüestió.

(Remor de veus)

No, doblers sí, però vostès sí que varen tirar doblers fora en
empleats públics, que en aquests moments ens ha costat més de
10 milions d’euros i vostès ho saben.

(Continua la remor de veus)

Bé, és igual, però en tot cas reiter, és un debat que a vostè
li agrada sempre polaritzar, nosaltres no polaritzam, nosaltres
no estam en contra de la concertada, no estam en contra d’un
servei d’un servei públic i l’escola concertada per a nosaltres és
un servei públic. I no som, li repetesc, ni enemic..., perdoni, la
concertació no és un dret, la concertació no és un dret, és un
instrument per fer possible el dret a l’educació, són coses
diferents. Però bé, és igual, jo li reiter una política diguem de
col·laboració respecte d’aquest document i d’altres que
vendran en temes d’educació.

Sr. Aguilera, el CEIP va ser de les primeres institucions que
vàrem enviar aquest document. I li diré més, jo hi vaig anar
perquè som dels consellers que més ha anat al Consell Escolar
a debatre moltes coses. El dia que hi vaig anar es va debatre els
pressuposts de la CAIB d’educació i després no hi va haver
temps de discutir el Pla d’èxit. Jo hi vaig quan em convoquen,
jo no tenc dret a convocar. Per tant, si em convoquen hi vaig i
jo li vaig dir que estava disposat a anar-hi quan m’ho diguessin.
I ara hi anirem a debatre el Pla d’infraestructures educatives. Li
ho dic simplement perquè nosaltres no som els que fem l’ordre
del dia, nosaltres hi anam quan ens ho diuen, nosaltres hem dit
que hi volíem anar i quan vulgui anirem a tornar debatre aquest
tema que no es va fer per qüestió de temps. Però no és una
qüestió de voluntat política.

0-3 anys. Miri, 0-3 anys seria important que el Govern
central s’impliqui d’una forma clara, perquè el Govern central
es renta les mans d’aquesta qüestió. És una cosa que haurien de
fer els governs autonòmics, els consells insulars, com els de
Menorca i d’Eivissa hi participen, el de Mallorca no hi
participa, ajuntaments i també les famílies. Per tant, si fem un
pacte on hi hagi Govern central, Govern autonòmic, consells
insulars, ajuntaments i famílies, segurament la consolidació de
l’educació infantil, que efectivament és una primera base per
intentar compensar desigualtats familiars, crec que és
important.

Però ho torn repetir, nosaltres hem començat una política
per intentar recuperar el que hi havia, és a dir, de 2015 per
enrera era zero euros per a l’educació infantil, -ara no m’escolta
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el Sr. Camps-, zero euros per a l’educació infantil. Però és
evident que és una política que hem recuperat de forma clara.

Sra. Sureda, efectivament el tema del pressuposts ja no el
diré, no tornaré repetir el tema dels pressuposts. 0-3 anys ja he
dit el que li he dit. Crec que seria bo recuperar un paper central
del Govern central. I estic d’acord que això no pot ser ara sí,
ara no. És a dir, durant un temps el Govern central va dir sí,
després va dir que no, després el Govern autonòmic va dir sí,
després va dir que no i ara torna dir que sí. I sempre que ha dit
que sí, han governat governs progressistes. Ho dic simplement
per demostrar una mica quina és la voluntat política.

I Sr. Casanova, jo li agraesc les seves aportacions i esperam
que les aportacions concretes ens les faci arribar el més aviat
possible. 

En qualsevol cas, gràcies per la vostra assistència, pels
vostres suggeriments, crítiques, aportacions. I com sempre, la
Conselleria d’Educació està disposada a venir sempre que li
demanin, nosaltres ho hem demanat aquesta vegada, vendrem
per al Pla d’infraestructures. Però evidentment nosaltres estam
disposats sempre a donar la cara sense cap tipus de problemes,
és la nostra (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I una vegada acabat el debat,
volem agrair la presència del Sr. Martí March i dels seus
acompanyants. 

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