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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, públic en general.
Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, presidenta, Margalida Capellà substitueix Bel Busquets,
de moment.

Compareixença RGE núm. 5507/17, del conseller
d’Educació i Universitat, sol·licitada a iniciativa pròpia,
per tal d’informar sobre el Pla de millora dels estudis de
mestre d’educació infantil i primària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença del conseller d’Educació i
Universitats, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE núm. 5507/17,
presentada pel Govern de les Illes Balears, per tal d’informar
sobre el pla de millora dels estudis de mestre d’educació
infantil i primària. 

Assisteix el conseller d’Educació i Universitats, Sr. Martí
March i Cerdà, acompanyat del Sr. Juan José Montaño Moreno,
director general de Política Universitària i d’Ensenyament
Superior; de la Sra. Cristiana Barrios i Herranz, assessora, i de
la Sra. Aurora Bonnín 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):

Gràcies, presidenta, per la no limitació de temps. Vostè sap
que jo som una persona molt austera en paraules, però bé,
intentaré ser breu. Diuen que lo bueno si breve, dos veces
bueno. I si el, el... bé, ja està.

(Algunes rialles)

Bé. Bones tardes a tothom. Gràcies per aquesta comissió
que vàrem demanar la compareixença per part de la Conselleria
d’Educació i Universitat per explicar aquí a la comissió l’acord
a què vàrem arribar amb la Universitat de les Illes Balears amb
relació a la formació inicial del professorat.

Pensàvem que era important comunicar al Parlament quines
són les reformes que hem plantejat entre la Universitat de les
Illes Balears i la Conselleria d’Educació i Universitat de cara
que els parlamentaris pugueu tenir una informació de primera
mà respecte d’un tema que crec que preocupa i ocupa la
majoria de la gent que estam preocupats pel tema d’educació i
en aquest aspecte és evident que el tema de la formació del
mestre, formació del mestre d’educació infantil i primària, però
també de secundària, crec que és un element sobre el qual cal
reflexionar.

Només faré referència al tema de formació inicial dels
mestres d’infantil i primària, perquè de secundària la comissió
mixta que hi ha entre la Universitat i la conselleria hi treballa,
però és evident que el tema dels màsters de secundària
necessita també una reflexió profunda, que de vegades és una
reflexió que no es pot limitar a la comunitat autònoma, perquè
és una qüestió que té una dimensió estatal, però és evident que
així i tot la Universitat amb el suport de la conselleria pot fer
una sèrie de canvis tenint en compte una mica l’autonomia i la
gestió de màsters en concret.

De totes formes, també ja que faig referència al tema estatal
és evident que jo esper que dins el Pacte estatal per l’educació,
que en aquests moments es treballa dins la subcomissió del
Congrés del Diputats, el tema de la formació inicial del
professorat sigui un tema, i serà un tema segur, que realment
tendrà un tractament, esperem que sigui adequat, i que hi hagi
el màxim d’acord.

Perquè és evident que nosaltres des d’aquí, des de la
conselleria, des de la Universitat, tenim uns marges de
maniobres limitats atès una mica els problemes que hi ha de
cara des del punt de vista legal. Pensin vostès que el tema de
les directrius per fer el pla d’estudis ho marca el ministeri;
pensin que, a més, hi ha tot el tema de l’entrada en el sistema,
les oposicions o no, que és tema que, a més, necessita d’una
modificació significativa; es parla en aquest moment d’un MIR
educatiu, que jo crec que seria una de les... i, a més, un tema
que hi ha prou de consens en general per tal d’implantar un
MIR educatiu per als estudis de mestre, i després hi ha tot el
tema de la carrera docent, que també és una altra variable que
crec que és important.

Nosaltres, però, ens centrarem en el que ens podem centrar,
és a dir, no podem entrar en altres qüestions. Això és un tema
important. 

A més, a nosaltres, com a Conselleria d’Educació i
Universitat, també ens interessava el tema de la reforma o de
les petites reformes, si voleu, de la formació inicial del
professorat bàsicament, per una part nosaltres tenim un Pla
d’èxit educatiu, on un dels punts fa referència que hem de
millorar el tema de la formació inicial del professorat, i també
és evident que hi ha d’haver una coordinació amb el pla de
formació permanent. És a dir, és evident que malgrat nosaltres
tenim, és a dir, cada any pensin vostès que cada any es jubilen
en aquest moment uns 250 professors, més o manco això és la
mitjana que realment és una mitjana significativa cada any, a
més tenint en compte que cada any ve més població escolar i,
per tant, necessitam de vegades incrementar el nombre de
professors. Això vol dir que en quatre anys parlam d’un milenar
de mestres que es jubilen. Però mentrestant, per tant, podem
millorar aspectes de la formació inicial, també milloram
aspectes de la formació permanent, que no en parlaré
lògicament, però és important tenir-ho en compte. 

Per tant, a ningú no se li escapa i els estudis que hi ha
científics sobre evidències, sobre la importància del mestre,
posen de manifest que el tema de la formació és un tema
fonamental. No aniré a altres països perquè en definitiva no és
important, bé, és important i no és el moment de fer-ho, però sí
és evident que països que han tengut i que tenen un èxit
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educatiu el tema de la formació i de la consideració, jo crec que
és important, formació i consideració del mestre, del
professorat dins la societat és un tema fonamental. 

Nosaltres, és evident que hi ha hagut comunitats autònomes
com la de Catalunya que també ha introduït en les seves
universitats una sèrie de canvis que de qualque manera
nosaltres també anam en una direcció, perquè tampoc no es
descobreix Amèrica en tot aquest tipus de petits canvis, però sí
que l’important no és parlar sinó implementar-los d’una forma
progressiva.

Per tant, crec que això és important constatar-ho, per una
part, la voluntat de la Conselleria d’Educació de millorar la
formació inicial, però també cal destacar que des de la
Universitat de les Illes Balears, que en definitiva gestiona d’una
forma autònoma el pla d’estudis, també hi havia la voluntat de
dur a terme aquests canvis. Hi ha hagut dins la Universitat
grups de treball respecte d’això, fins i tot hi ha documents en
aquest sentit, que van en aquesta direcció. Per tant, s’ha ajuntat
la voluntat política de la Conselleria d’Educació i la voluntat de
la Universitat de les Illes Balears per tal de dur a terme una
millora conjunta de la formació inicial del mestre de primària
i d’infantil, però també pendents, i amb això sí que quan hi hagi
acord també donarem a conèixer a aquesta comissió el punt de
reforma de la formació del màster de secundària. 

A més, cal dir que això és un acord conjunt, durant un curs
es va fer, nosaltres vàrem plantejar a la Universitat crear tres
grups de treball, un sobre model de finançament, l’altre sobre
la revisió de títols de graus i de màsters i, en tercer lloc, un
grup de treball sobre la formació inicial del professorat. 

Per tant, aquest grup de formació inicial del professorat ha
treballat durant gairebé un curs i des de la conselleria hi han
participat, evidentment, les distintes direccions generals que
tenen competència, la de Planificació i Centres, la de Formació,
la d’Innovació, la de Personal Docent, la d’Universitat, de cara
que hi hagi aquesta coordinació entre totes les àrees que formen
part de la Conselleria d’Educació. I la Universitat també, des
de la Facultat d’Educació, des del Rectorat també, han fet
aquest grup de treball que ha confluït en un document que el
vàrem presentar fa unes setmanes a l’opinió pública, als mitjans
de comunicació, per tal que tengués un ressò sobre per on
volíem anar. 

Per tant, és un document conjunt entre Universitat de les
Illes Balears i Conselleria d’Educació i ara el que queda, el que
és important és que hi hagi un procés d’implementació
d’aquestes reformes.

Quins són els punts més significatius i que jo crec que és
important constatar-ho? Torn a repetir que és evident que això
és una reforma parcial, no és anar al bessó de tot l’entramat, ja
he dit que això necessitaria una reforma a nivell de tot l’Estat,
és a dir, vull que això quedi clar, però nosaltres pensam que
tenim un cert marge de maniobra per millorar i aquests punts
són els següents. 

En primer lloc, hem fet una proposta que de qualque
manera hem acordat les dues institucions de disminuir l’oferta
de places de nou ingrés per al curs 17-18. Per què hem fet una

disminució de l’oferta? Hem fet una disminució de l’oferta
bàsicament perquè pensam que això seria bo des del punt de
vista dels criteris d’entrada a aquests estudis de Magisteri. És
a dir, és evident que oferta i demanda són dues coses que es
correlacionen i, per tant, nosaltres consideram que disminuir el
nombre de places que s’ofereixen significarà que entraran dins
els estudis de Magisteri aquells estudiants que tengui una nota
més alta. Nosaltres pensam que és important que dins els
estudis de Magisteri hi hagi aquells estudiants que de qualque
manera tenguin no només un bon nivell de notes, sinó també
aquells que demostren un interès, i que no sigui una opció de
segona o tercera a l’hora de poder entrar en aquests estudis de
Magisteri.

Això significa que, per exemple, hem passat a la proposat
que durem després al Consell d’Universitats i que hem aprovat,
serien, hem passat d’estudis de primària, de 265 places a 200
places; educació infantil, de 120 places a 100, i a Menorca i a
Eivissa de 35 places a 20. Això significa, per tant, diguem, una
reducció significativa que suposa per una part la possibilitat
real de fer grups més petits, hem de fer grups més petits a nivell
intern de la Universitat, els grups grossos serien unes 50
persones i això, a més, tenint en compte, dins el model de
Bolonya, de l’espai europeu d’ensenyament superior, que és
evident que també hi hem d’introduir tot el que fa referència a
la qüestió de grups petits, seminaris, etc., que suposa una
metodologia plural a l’hora d’abordar la formació del
professorat. Per tant, és evident i això també és important que
es tengui en compte, que ja els models d’ensenyança-
aprenentatge dins la Universitat han de canviar de forma
fonamental, és a dir, hi ha d’haver grups grans, és a dir, grups
de classes magistrals, però també hi ha grups petits, seminaris
i també s’ha d’intentar introduir tota la formació on line, és a
dir, de qualque manera pensam que el futur de la formació
inicial i permanent, evidentment passa pel model mixt
d’ensenyament presencial i d’ensenyament on line. I això per
tant, significa també que la creació de grups més petits és una
bona forma de qualque manera de fer una ensenyança de més
qualitat en tots els aspectes.

Segon punt, que també és important constatar, nosaltres
pensam que una de les qüestions bàsiques de la formació del
mestre i de la formació de professors de secundària fa
referència al tema de les pràctiques. És a dir, és evident que una
variable important és de qualque manera on i amb quines
condicions es duen a terme les pràctiques. I per això hi ha una
sèrie de mesures importants, nosaltres volem que de qualque
manera es facin pràctiques a centres de referència des del punt
de vista de la innovació pedagògica. I per això hem fet, estan
a punt de sortir per part de la Direcció General de Política
Universitària i d’Ensenyament Superior, una convocatòria per
tal que els centres que reuneixin una sèrie de condicions,
puguin accedir a centres referències de pràctiques.

 És important això perquè pensam que la vida de les escoles
fonamentalment passa per la innovació pedagògica, passa per
les reformes, passa per les bones pràctiques. I per tant, tenir uns
centres de referència de pràctiques és important de cara a tenir
un professorat millor, de més qualitat. Per tant, això és
important i aleshores aquesta convocatòria que farem per al
curs 17-18 ja va una mica en aquesta direcció. És a dir, tot i
que el primer punt de la reducció del número de l’oferta de
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places seria per al curs 17-18, a la gent que comença primer, és
evident que tot el que fa referència a aquests centres de
pràctiques que fan d’innovació pedagògica i que reuneixen una
sèrie de condicions, és evident que significa que són per a la
gent que en aquest moment estan estudiant, per tant, ja afectarà
la gent que fa tercer o fa quart dels estudis d’infantil i de
primària.

Aquest és per a nosaltres un tema molt important, perquè
tenir uns centres de referència, equips..., és a dir, de qualque
manera centres que funcionen, centres de bones pràctiques i
centres que en definitiva innoven, crec que és bo de cara que
els estudiants es puguin imbuir, puguin fer una immersió
d’aquestes bones pràctiques. 

Un tercer element, que també no deixa de ser un element
important, jo crec que fa referència al tema del professorat
associat. És a dir, és evident que el professorat associat..., és
una figura que no hi entraré, és una figura que necessita de
moltes reflexions i accions, per a nosaltres dins aquest
plantejament d’acord que hem fet amb la Universitat de les Illes
Balears, és que determinades matèries, assignatures que
s’imparteixen dins els estudis de mestre, han de ser impartits
per mestres i professors que estan dins els centres d’infantil i
primària, perquè hi pot haver, hi ha assignatures que de qualque
manera les han de donar de fonamentació teòrica,
metodològica, organitzativa, professorat de la Universitat,
professors permanents de la Universitat, però hi ha tota una
sèrie de matèries que el que donarà credibilitat, el que donarà
una idea diguem de gent que sap quina és la realitat, són
aquests professors associats, que en definitiva donaran a
conèixer, ensenyaran als estudiants actuals de magisteri,
diguem el seu coneixement real, la seva pràctica concreta, i
això jo crec que donarà una credibilitat important als estudiants
a l’hora de l’ensenyament de l’aprenentatge d’aquestes
pràctiques innovadores.

Aquest és un tema que evidentment s’haurà d’estudiar
perfectament. És a dir, és evident que s’ha d’estudiar des del
punt de vista de l’encaix i de la legalitat actual de la
Universitat, (...) que encaixen, pensin vostès que un professor
associat és aquell professional que de qualque manera té un
coneixement professional determinat i que té una feina fora de
la Universitat i que una part dels seus..., una part parcial..., és
a dir, pensin vostès que són persones amb un contracte d’hores,
és a dir, parcial, de 3, 4, 2 hores a la setmana i que simplement
han de combinar la seva feina dins els CEIP, amb la seva feina
diguem com a professor associat dins la Universitat. Pensam
que aquesta és una línia importantíssima, importantíssima,
perquè creiem que les titulacions més professionalitzadores que
té la Universitat, necessiten... i podria citar distintes titulacions
molt professionalitzadores, de qualque manera necessiten
aquest contacte amb la realitat concreta i seria, per tant, prou bo
que es pogués tenir una plantilla que impartís docència en
aquests estudis de magisteri, que, deixant a part el que faran els
professors de la Universitat i, a més, aquests professors que
combinéssim aquesta teoria-pràctica. Em sembla que això és
una de les idees fonamentals sobre la qual cosa hem de seguir
treballant. Però aquesta és la idea sobre la qual pensam que la
millora de la formació inicial dels estudiants seria important.

Però també és evident que no podem oblidar, i això és una
altra línia d’acció en la qual treballem nosaltres, la millora
actual del professorat que imparteix ja docència en aquest
moment, és a dir que està impartint docència en els estudis de
magisteri i per tant, que necessita una formació, un reciclatge,
el que li vulguin dir, des del punt de vista metodològic de
contingut. I això implica diguem i ja des de la Direcció de
Política Universitària i d’Ensenyament Superior, hi haurà una
sèrie de convocatòries per 30.000 euros, de cara que hi hagi el
professorat que hagi d’impartir docència a aquests estudis
d’infantil i primària i que siguin professors de la Universitat,
puguin tenir una formació metodològica important de cara a
seguir millorant. És a dir, volem que hi hagi professors
associats, mestres que estiguin dins les escoles que també vagin
a la Universitat, però també volem que el professorat que de
qualque manera ha impartit docència, que és professor
permanent de la Universitat, tengui un reciclatge específic de
cara que la seva docència sigui cada vegada millor. Aquest és
un tema diguem, és un tema que a nosaltres ens preocupa i per
tant, ja dins l’any 2017, el pressupost del 17 hi haurà ja..., ja
està preparada la convocatòria per part de l’IRIE, que serà
l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB, que durà
a terme aquest tipus de millora de la formació permanent.

També significa..., i jo crec que juntament amb això, és
evident que la Universitat i això sí que realment és competència
de la Universitat de les Illes Balears, necessitarà evidentment
una reflexió per part dels departaments implicats, pensin vostès
que en els estudis de magisteri hi ha molts de departaments
implicats, no només hi ha el departament de pedagogia o
psicologia, hi ha el departament de filologia, departament
d’història, departament de física, de biologia, etc., necessitaran
que els departaments concretament puguin tenir uns perfils molt
concrets de l’assignació del professorat per dur a terme aquesta
assignatura. És a dir, hi ha d’haver criteris seriosos per part dels
departaments, de signar en aquesta docència que tenen, aquell
professorat que estigui més adequat per impartir de forma
millor aquest tipus de docència. Per tant, la Universitat també
té la seva responsabilitat en aquest sentit i la Universitat l’ha
assumida d’una forma clara.

També en aquests moments es fa una revisió del
funcionament del pràcticum actual, ja dic, una cosa és evident
que nosaltres advocam, perquè no pot ser d’altra manera, anar
cap un model de mida educatiu, però mentrestant el canvi
educatiu, tenim un pràcticum que són unes 420 hores, que jo
crec que és un número d’hores prou significatives, però també
pensam que en base a la implantació de pràcticums, tenim el
suficient feedback per anar millorant de forma progressiva
aquest pràcticum. De totes formes jo també voldria dir una
sèrie de coses que també ens plantejam.

Mirin, és un tema que l’estudiam, però no hem arribat a cap
tipus de conclusió, però ens sembla un tema fonamental, no
serà per a aquest curs 17-18, però segurament per al curs 18-19,
si aquest grup de treball Universitat, Conselleria d’Educació,
seguim treballant amb aquest tema, i és exigir als estudiants que
vulguin fer magisteri, que tenguin aprovats amb un 5 les
disciplines de llengua i literatura catalana i castellana a la
selectivitat i batxillerat. Això és un tema important perquè es
pot aprovar sense aquestes notes. Això, torn repetir, no és un
tema que s’hagi aprovat, evidentment, perquè pensàvem que la
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implementació per a enguany no era correcta perquè els
estudiants que ara faran la selectivitat hauran de tenir
prèviament aquesta informació, però és evident que nosaltres
pensam que durant aquests mesos això serà un dels punts sobre
el qual haurem de continuar treballant d’una forma
significativa.

Per tant aquesta seria, diguem..., ja no entraré en el tema de
secundària, perquè en aquests moments som a l’inici de la
formació d’aquest grup de treball, però pensam que amb
aquestes iniciatives, torn repetir, iniciatives que vull recalcar
dues coses: que conjuntament per primera vegada la
Conselleria d’Educació i la Universitat es posen d’acord per
començar una reforma de la formació inicial del professorat; és
un punt de partida, no és un punt d’arribada; és un punt que
hem de continuar caminant, i sobre això pens que a poc a poc
hem d’anar millorant aquesta formació tenint en compte una
cosa que sempre he dit, és a dir, que no és que..., i ho he dit
perquè se m’han fet preguntes al respecte, és que el professorat
que surt està mal preparat?; no, però l’hem de continuar
millorant, i aquest és un tema que nosaltres pensam que és
important.

A més és evident que tot el que estam dient ara de la
formació és un element més, és una peça més del que
significarà, ha de significar la reforma en definitiva del sistema
escolar (...), però sense un professorat millor preparat, sense
una millor consideració del professorat, sense una millor
organització dels estudis de mestre, sense aquests aspectes crec
que és difícil continuar avançant en una millora permanent de
la qualitat del sistema escolar. 

Per tant aquesta seria d’una forma breu, no sé si..., he estat
breu, avui, no?, estic espantat de mi mateix...

(Algunes rialles)

...de qualque manera més o manco crec que hi ha temps per al
debat, per fer una reflexió conjunta i, torn repetir, nosaltres
com a Conselleria d’Educació evidentment aquesta
compareixença té la idea de fer partícips els grups
parlamentaris d’aquesta reforma, però esperam també
lògicament els suggeriments, les crítiques, les aportacions,
perquè en definitiva continuam pensant que l’educació és una
cosa de tots, i ja que nosaltres hem apostat i seguim apostant
d’una forma clara per un pacte social i polític per l’educació,
en aquests temes pensam que l’aportació de tots és important.

Per tant, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procediria ara la suspensió
per 45 minuts de la sessió per tal que els portaveus puguin
preparar les seves formulacions de preguntes, però esper que
conseqüentment amb el temps de l’exposició del conseller no
sigui necessària aquesta suspensió. Volem vostès suspensió, sí
o no?; podem continuar?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Actuarem en conseqüència. Podem continuar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò per tal de formular preguntes o observacions
tot seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El
conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o bé contestar individualment després
de cada intervenció.

Molt bé. Idò pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
diputada Núria Riera per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Bona tarda,
Sr. Conseller, benvingut a aquesta comissió d’educació per
explicar-nos aquest pla de canvis en els estudis de mestre
d’educació infantil i primària. Benvinguts vostè i tot el seu
equip que l’acompanya.

Nosaltres, des del Grup Parlamentari Popular, li he de dir
que estam un poc sorpresos, o un poc estranyats, perquè vostè
ens presenta o ens diu que ens ve a presentar un pla de millora
d’estudis i el que fa és retallar les places precisament dels
estudis d’infantil i de primària. Vostè ens parla d’un pla d’èxit
educatiu i en lloc d’ampliar i millorar l’oferta..., ni
l’emmascara, directament ens diu que limita l’oferta de places
per millorar la qualitat. Sr. Conseller, si un limita l’oferta de
places limita les possibilitats perquè hi hagi més mestres
formats, és a dir, no posa més recursos sinó que retalla les
places que s’oferien a la gent que vol ser mestre d’educació
infantil i primària. És que és així de clar, són dos i dos, quatre.

És més, és que a més ens ha dit fins i tot les xifres, que jo
les duia apuntades però vostè tranquil·lament també les ha dit:
hem passat de 455 places que hi ha actualment a les 340 que hi
haurà, i això és una retallada clara d’un 25% de places. Per tant
a mi m’agradaria una mica de coherència; no digui que és un
pla d’èxit educatiu, digui que és un pla de retall educatiu,
perquè realment ens està venent qualitat quan el que fa és
disminuir en qualitat i a més disminuir en qualitat, perquè no
ens ha dit cap millora de qualitat. Per tant hi ha una retallada,
un pla de retallada de places d’educació infantil i primària.

Si vol millorar la qualitat, Sr. Conseller, nosaltres li podem
fer una proposta: millori incrementi el nombre de formadors; és
a dir, si vostè té ics places i vol millorar la qualitat no
disminueixi les places, incrementi el nombre de formadors i
farem grups més petits també de formació. És una altra manera
de millorar la qualitat sense haver de reduir les persones que es
vulguin formar, o quan tenim una comunitat autònoma, a més,
que tenim de les pitjors ràtios -ho sap vostè- en educació
infantil i primària, a dia d’avui som la quarta comunitat a nivell
de primària. Per tant no ens digui que fa un pla de millora si ens
redueix l’oferta en lloc d’incrementar el nombre de formadors,
que podrien fer grups més reduïts perquè aquesta oferta sigui
de més qualitat, si és que allò que vol realment és una millor
qualitat.

Després ens ha parlat de formació en pràctiques als centres.
Ens pareix bé, és lògic; a més nosaltres en aquest sentit sempre
hem dit que hi ha una part de formació teòrica però la part
pràctica és molt important; a més sempre vàrem dir que era
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molt important fins i tot en formació professional aquesta
formació dual que s’havia de fer en els mateixos centre de
treball, i així es va fer, durant la passada legislatura es va posar
en marxa. Evidentment les persones que estudien han de fer
pràctiques, no han de sortir d’una titulació i començar en un
centre sense haver trepitjat una escola per saber com funcionen
les classes, com funcionen els nins, les pedagogies que s’han
d’emprar, un poc el que és la pràctica del dia a dia. Ara, també
ens temem que això suposi que aquesta gent de pràctiques vagi
a substituir mestres titulars, perquè si vostè ens està reduint
l’oferta de mestres, vostè té unes ràtios que no aconsegueix
complir les promeses de reducció a 20 i a 25 a infantil i a
primària que havia fet, i ara ens diu que els que estan estudiant
se n’aniran de pràctiques, jo voldria aquí un compromís que
aquesta gent no suposarà una reducció dels mestres titulars. No
dic que ho estigui fent, perquè evidentment és de cara a un
futur, però li deman que es comprometi a no fer-ho, perquè si
vostè no es compromet a fer-ho nosaltres tenim el dubte que
això pugui suposar també una reducció dels mestres titulars.

Ens ha parlat, com deia, de formació en pràctiques. No ens
ha parlat d’un tema que ens preocupa, a nosaltres, i és si dins
aquest pla de millora hi hauria cabuda també per a qualque part
de formació a distància. Li ho vàrem comentar dimarts passat.
Tenim en educació molt poca formació combinada amb
conciliació per a la gent que s’està preparant. Hi ha qualque
millora o ho té previst, i si no li deim que per favor tengui en
compte la possibilitat de fer millores en formació a distància,
formació semipresencial, formació a internet, i que ho combini
de qualque manera amb la Universitat, perquè les tecnologies
ens les hem d’aplicar tots, tothom se les aplica dins ca seva per
al dia a dia; a més a més la Universitat i la conselleria les hauria
d’aplicar en l’ensenyament de les persones que s’han de formar
per després ensenyar els altres, i a més així aconseguiríem
qualque cosa més en l’àmbit de la conciliació, ja no només en
la formació permanent sinó en la formació inicial, que és la que
avui ens explica.

Li he dit allò de les ràtios. Nosaltres no hi farem més
incidència perquè avui parlam de formació inicial, però
evidentment volem recalcar i tornar a insistir que si vostè
redueix l’oferta, si tenim una comunitat amb unes ràtios de les
més elevades, evidentment aquesta gent que surt formada hi
haurà menys gent que optarà a oposicions, per tant és com una
cadena, en definitiva, això ho sabem tots; també hi ha menys
gent que oposita, hi haurà menys gent que tendrà una plaça
titular... Clar que sí, no em digui que no. Bé, és un punt de vista
en contra d’un altre, evidentment. Jo respect el seu punt de
vista però vostè escolti el nostre. Si vostè forma menys mestres
i hi ha menys mestres titulats, i evidentment hi ha menys gent
que anirà a les oposicions, quan surtin, si és que les treuen,
evidentment, clar, evidentment hi ha menys mestres titulars
amb una plaça fixa a les escoles, amb la qual cosa hi ha menys
estabilitat i més desequilibri. Això no beneficia la millora de la
qualitat. Per a mi, al contrari.

Després volíem saber si aquesta disminució de places el que
encobreix és una retallada econòmica a l’oferta de places, és a
dir, quin pressupost hi havia i quin hi ha ara?, o quin hi ha
enguany i quin tendrà l’any que ve, que hi ha aquesta
disminució de places? Si tenen les xifres ens agradaria saber
per què hi ha aquesta retallada i per què baixa, i si abaixa

aquests doblers si pensa posar-los a un altre lloc concret o
realment també hi ha una retallada econòmica.

Ha dit que destina 30.000 euros a formació. També hauríem
de saber quina partida hi ha i si és la mateixa, si aquests 30.000
són més o menys del que es destinava, ara per exemple del que
s’ha destinat aquests dos anys de legislatura, o si incrementa
vostè qualque cosa. Ens agradaria, ja que ens ve a explicar, que
ens doni totes aquestes xifres per tenir una informació més
completa.

I després ens ha dit que s’exigirà uns nivells de castellà i
català, que ens pareix molt bé, però no ens ha dit res de la
formació en llengües estrangeres, i li vull recordar que el
mateix Consell Consultiu va qüestionar el seu decret de
llengües perquè no estava suficientment garantit el
plurilingüisme, no hi havia recursos suficients, hi havia
improvisació, i si vostè està fent un pla que se suposa que ha de
millorar l’educació d’infantil i primària, que és on els nins es
comencen a formar, no només en les nostres llengües, la
castellana i catalana, que ens sembla perfecte, sinó que també
volem introduir, se suposa que tots, una formació en llengua
estrangera, preferentment l’anglès, si hi ha previsió que aquesta
formació en anglès, en francès o en alemany, o el que sigui,
millori aquesta formació que vostè vol millorar reduint aquestes
places. Volem saber si ha fet qualque cosa per millorar aquestes
mancances en aquest Pla de formació i quines coses són
exactament.

I en definitiva, aquestes són les nostres preguntes, agraïm la
seva intervenció i la brevetat i esperam també brevetat i
concisió a la resposta de les nostres demandes.

Gràcies, Sr. Conseller i gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la diputada Laura Camargo, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies també al Sr. Conseller i al seu
equip per aquesta compareixença.

Bé, en primer lloc a mi m’agradaria valorar positivament
aquesta feina conjunta de la Conselleria d’Educació i la
Universitat de les Illes Balears per tal de millorar la formació
del nostre professorat d’infantil i primària i ho faig, professorat
per preparar professors i professores i mestres d’educació
infantil i primària, i ho faig també des de l’experiència d’haver
estat una de les professores de magisteri, quan llavors es deia
magisteri.

Al contrari del que ha expressat la Sra. Riera, jo crec que la
reducció dels grups era una de les necessitats més peremptòries
que des de fa molt de temps es vivia en aquesta facultat,
precisament perquè és impracticable, és impossible aplicar la
metodologia del Pla Bolonya en aules amb 110 alumnes. Jo he
tengut a qualque moment 110 alumnes i és absolutament
impossible poder desenvolupar una metodologia adient,
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d’acord amb el que suposa aquest pla nou..., bé ja té uns anys,
però la implantació de la metodologia que ens ve requerida per
aquest pla, anomenat Bolonya.

Crec que, justament, el que es fa amb aquesta mesura, -bé,
jo no vull llevar-li la feina al Sr. Conseller que ara respondrà i
ho farà esper també que en aquesta línia- el que es fa és que
aquestes titulacions no siguin un descart; és a dir que la gent
amb notes més baixes no vegi com a una sortida fàcil poder
optar a aquests estudis, quan parlam de l’educació i dels pilars,
dels ciments bàsics de l’educació dels nostres infants, dels
nostres nins i nines. És a dir, estam jugant amb el més
important que tenim que és la formació primerenca, que ha
d’estar en mans de gent molt ben preparada. I des de la meva
experiència, jo de vegades m’he plantejat i m’he demanat si
estaven en condicions de preparar aquesta gent que havia de
preparar els nostres infants d’una manera adient, amb unes
classes abarrotades, amb una metodologia que era impossible
d’implementar.

Llavors jo sí que crec que és una bona mesura que no siguin
titulacions de descart, sinó que siguin titulacions vocacionals,
que siguin titulacions a les quals puguin accedir persones,
estudiants que amb bones notes de tall, per això s’apuja la nota
de tall i per això es rebaixa també la ràtio dins l’aula, persones
que vulguin dedicar-se a això. I a més a més, això està en
consonància també amb el que s’està fent, o s’ha fet ja..., no és
actual, és una cosa que es porta fent molts d’anys a altres països
nòrdics, que sempre posam com exemple de bones pràctiques
en matèria d’educació infantil i primària. 

Sí que tinc qualque dubte respecte d’això..., és a dir, per
concloure amb això, estic d’acord amb aquesta mesura, estic
d’acord amb aquesta reducció i de fet crec que s’hauria d’anar
fins i tot tractant de fer cada vegada grups més petits en els
quals la metodologia es pogués millorar. I el tema de la
formació on line totalment d’acord que és un altre vessant, una
altra branca que s’ha d’impulsar i que s’ha de millorar.

Sí que tinc qualque dubte relacionat amb aquest tema de les
pràctiques innovadores i de la metodologia que es vol aplicar.
Per què ho dic? Perquè vostè ha posat en relació la presència
de professorat associat, és a dir, de professorat que vengui de
fer feina en els centres educatius d’infantil i primària, com a
professorat d’unes poques hores...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor senyors diputats, senyors diputats els pregaria que
si tenen res a comentar, puguin sortir a fora perquè a la persona
que intervé li molesta el renou que sent per darrera. Moltes
gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

El 75% del descompte aeri ens sobrevola.

Bé, gràcies presidenta. Sí tenia aquest dubte del tema de les
pràctiques innovadores lligades a aquest professorat associat.
Jo crec que hem d’anar prou alerta perquè la nostra universitat,
i vostè ho sap prou bé, perquè també és docent de la UIB, vostè
sap que el tema de la plantilla d’associats encara jo crec que és
una de les qüestions que hem de resoldre, perquè tenim
departaments amb un nombre elevat de professorat que es troba
en aquesta situació. Jo entenc que hi hagi carreres o graus més
experimentals, en els quals això sigui adient. Però jo em
deman, aquesta metodologia de pràctiques innovadores,
aquesta idea de millora de la qualitat fent servir mètodes nous,
ve garantida pel fet que venguin professors i professores
mestres de centres en actiu? És a dir, és una conseqüència
derivada directament? Jo tinc dubtes d’això.

Ho dic perquè, és clar, això depèn literalment de la
formació permanent d’aquest professorat i sí que n’hi ha que
s’actualitzen i sí n’hi ha que clarament poden mostrar, poden
ensenyar a l’alumnat de la UIB quines metodologies
innovadores s’estan implementant i d’altres tal vegada porten
temps sense actualitzar-se. I això jo no sé com es mesura, ni sé
si la justificació d’aquestes pràctiques innovadores d’aquesta
metodologia lligada al professorat associat, no repercutirà en
una instauració d’una plantilla precària, no estable de la nostra
universitat, perquè ja tenim departaments en els quals hi ha una
inflació de professorat que no té estabilitat. I pens que això és
un plantejament que hem de fer.

Després el tema dels pràcticums. Bé, jo crec que això sí que
és veritablement..., això és com un programa d’immersió, és
clarament un programa d’immersió, en el qual l’alumnat es
converteix en professor-professora, i aquí sí que crec que pot
viure prou la vida d’un centre, la metodologia, les pràctiques
innovadores, jo sí que crec que aquest tema dels pràcticums sí
que s’hauria tal vegada de fer un replantejament perquè no
sigui al final de l’etapa formativa, sinó que això es pugui ficar
des del principi.

Un altre dubte que tinc, però no està relacionat amb aquest
tema, concretament d’infantil i primària, però sí que és cert que
crec que és molt adient i és la qüestió del màster de formació de
professorat de secundària. Això sí que requereix clarament una
revisió a fons perquè no m’he trobat, i ho he de dir clarament,
amb cap alumne meu que en acabar el grau hagi fet aquest
màster i hagi sortit dient que ha estat profitós i que sent
aprofitat el temps, l’esforç, els doblers, la inversió, en general,
que ha fet en aquest màster. Jo crec que en aquest màster de
secundària s’hauria de fer també, de manera conjunta entre la
conselleria i la Universitat, un replantejament a fons, perquè
crec que no funciona. I bé, és un suggeriment per tal que...,
encara que no és exactament el tema, ho tengui en compte.

Bé, tinc qualque cosa més, però no em vull allargar més. 

Ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la diputada Bel Busquets, per un
temps de deu minuts.
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LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Hi ha hagut una
resubstitució, d’acord.

Bé, moltes gràcies, Sr. Conseller per haver vengut a
explicar-nos aquests canvis que sens dubte són millores. La
Sra. Riera és un emblema d’aquella dita que diu que “la realitat
no li espenyi un bon titular”, i com que va veure que a la
“marea verda” parlàvem de retallades i retallades, el Partit
Popular, que no té orientació ni sap cap on va, ha decidit copiar
mocions, copiar esmenes als pressupostos, copiar tot el que li
passa per davant pensant que copiant arribarà als bon resultats
a què va arribar el pacte..., aquest pacte dels acords pel canvi,
i no sap, tampoc no ha entès, i crec que és un partit amb molta
d’història, que la gent sempre compra l’original, mai la còpia.
Per tant crec que asseguin-se, facin feina, escriguin un
programa electoral com cal...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Presidenta, jo no comparesc (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

...s’hauria de dirigir al conseller...

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

...(...) la realitat no li espenyi un bon titular.

Crec que aquesta millora que ens han vengut a explicar avui
des de la conselleria és paral·lela a aquella millora de què
sempre parlam, que si les ràtios a les aules fossin..., diré una
utopia, de 15 persones, qualsevol reforma educativa seria un
triomf. Per tant aquesta disminució de ràtios que demanam a les
escoles d’infantil i primària, o als instituts de secundària i als
de formació professional, és obvi que també es dugui a la
universitat, perquè una disminució de ràtio serà una millora en
la formació.

També de tots és sabut, i vull ser prudent, que massa vegada
tenir obert totalment l’accés a les titulacions -en aquell temps
eren de Magisteri, quan jo estudiava-, hi havia altres
diplomatures, que era en aquell temps, el lloc on no hi hagués
nota de tall podia ser com un lloc on anaven a estudiar persones
que tal vegada havien quedat de camí en altres; per tant, i
també mirant, com bé ha explicat la Sra. Camargo, mirant cap
a països on tenen èxit, un gran nivell d’èxit educatiu, el que
s’ha de fer és posar en valor aquest grau. Per tant una de les
coses serà que més poca gent hi pugui entrar, això també
intrínsecament anirà augmentant la nota de tall.

També estam totalment d’acord que no només hi ha d’haver
una formació teòrica sinó una pràctica, que no passi, com ha
passat en altres fornades de professors i mestres, que ens hem
hagut d’anar formant en el dia a dia i dins les aules, tot i que és
cert que hi ha una formació inicial que cal que sigui adequada,

i després no podem obviar una formació permanent del
professorat. El professorat, així com en altres professions,
estam obligats a anar formant-nos al llarg de tota la vida si no
volem quedar enrere en la nostra bona feina.

Vostè ha parlat d’aquesta proposta, que encara està en
estudi, de millorar la formació..., de demanar un aprovat,
almanco a selectivitat, perquè hi hagi garantida almanco una
certa formació en les persones que volen accedir a aquest grau
d’infantil i primària. Hi estaria d’acord, però que no sigui
l’única mesura; és una mesura, però és també absolutament
imprescindible millorar la formació lingüística en català i
castellà. També sabem que durant massa anys hi ha hagut
massa preocupació també per l’aprenentatge de la llengua, tal
vegada, un aprenentatge molt “gramaticista” i en canvi molt
poc en estratègies per ensenyar en llengua catalana, no només
ensenyar la llengua catalana.

També voldria demanar que es fes incidència en noves
metodologies, noves pràctiques, que els mestres d’infantil i
primària siguin persones que ja venguin formades des d’un
principi -després continuaran aquesta formació- en
metodologies innovadores i en noves pràctiques educatives que
siguin a l’avantguarda de l’educació.

Quan heu parlat de mestres associats, heu parlat de la
possibilitat d’incorporar mestres d’infantil i primària com a
associats. Perdonau el desconeixement, però no era així?, fins
ara no podia ser així?, és una qüestió nova? Ho deman, és una
pregunta. I també voldria saber un poc quins serien els criteris
per poder impartir aquests estudis de mestre.

I també una demanda... dues demandes; una seria si dins
aquest grup de treball Universitat-conselleria hi ha prevista una
formació en igualtat per als nostres docents; una altra pregunta
és quins processos d’assignació hi ha dins el professorat
permanent. I, per acabar, una demanda per a propers cursos:
continuar aquestes millores en altres graus, i vos dic exemples:
història, filologia catalana, filologia castellana, fins i tot
anglesa, biologia, física i química, etc.; aquests graus en què un
gruix important de titulats poden anar a fer després de
professors a escoles concertades o a instituts de secundaria. Tal
vegada ja dins aquests mateixos graus no esperar al màster,
sinó tal vegada dins aquests mateixos graus estudiar la
possibilitat d’haver-hi formació pedagògica, que l’escola de la
vida és una gran escola però no sempre surt bé en aquest sentit.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, gràcies per venir a explicar-nos aquesta millora en
estudis d’infantil i primària.
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Jo, si em permeten, enllaçaré així com ha acabat la Sra.
Busquets la seva intervenció; crec que sí que és cert que
millorar sempre és bo, millorar en educació infantil i primària
sempre és bo perquè són les persones que estan amb els infants,
sobretot els d’infantil, que són més delicats; jo per sort o per
desgràcia vaig estudiar aquesta carrera i sempre et diuen que la
gent que fa feina amb els infants hauria de tenir llicenciatures,
perquè els que fan feina amb la gent gran, la gent gran té accés
per poder cercar informació i poder-se preparar. I amb això què
vull dir?, que moltes vegades gent..., des del primer moment
dic que és important millorar en els estudis, millorar perquè
aquests mestres estiguin millor preparats, que siguin els més
competents i puguin assegurar aquesta educació per als nostres
infants, però -la Sra. Camargo també ja ho ha dit- sobretot en
infantil normalment és vocacional. La persona que fa feina en
infantil i també no tant però a primària sol ser vocacional, i
moltes vegades professors que estan a l’etapa de secundària o
superiors és gent molt qualificada, grans professionals, però la
part pedagògica i la part d’ensenyament, d’educació per educar,
no la tenen. Per tant crec que és molt important fer feina en
aquest sentit, que tota aquesta gent que el dia de demà es
dedicarà a educació estigui molt ben preparada, perquè per
desgràcia hi ha carreres que acaben que l’única sortida que
veuen després és la part educativa, i això ho volia deixar clar.

Ha parlat de disminuir les places. Crec que una disminució
de places no és una bona notícia. Ara, sí que per ventura el
tema d’apujar la nota perquè la gent que hi pugui entrar tengui
una nota més alta ja va bé. Moltes vegades també no és perquè
no hi hagi altres carreres que puguin estudiar, sinó que aquesta
carrera té més sortides que altres, que amb la mateixa nota de
tall trien sobretot primària, perquè si no vaig errada va amb un
5; en canvi a infantil ja necessiten un 6,328 per poder entrar.
Per tant, després el fet que tenguin més facilitat a l’hora de
trobar feina també ajuda que la gent vulgui entrar dins aquest
tipus de carreres.

M’agradaria saber si tenen pensat quines seran les notes de
tall per poder accedir.

Crec que és una bona idea que hi hagi professor associat en
el tema d’anar a fer segons quin tipus d’assignatures, perquè
explica una realitat que veuen dins les aules.

El tema del pràcticum, jo, per l’experiència, crec que és
correcte que es faci dins tercer i quart perquè pens que abans de
fer un pràcticum de quatre mesos o d’un trimestre o de mig curs
has de tenir una base sòlida i has d’estar preparat. Hi ha altres
tipus d’assignatures com podia ser el tema de psicomotricitat o
el tema d’educació física que ja et desplacen dins segon o dins
primer a les escoles, per tant, ja tens un primer contacte amb els
infants, però crec que per poder fer el pràcticum has de tenir
una base. Per tant, jo no sé si és que es vol canviar, m’agradaria
m’ho explicàs, si fos així.

I el tema que ha dit que per ventura dins l’any 2018-19
exigiran un aprovat en llengua catalana i en llengua castellana,
m’agradaria saber el per què, i li concretaré. Perquè,
normalment el nivell de les assignatures de la Universitat és
elevat, per tant, si no vénen amb el nivell s’hi han de posar per
poder aprovar aquestes assignatures. M’agradaria saber per què
ho volen exigir així.

Res més, en tot cas si hi ha res, a l’hora de la rèplica ja li ho
diré. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
Conseller, per la seva presència avui aquí.

El primer que li he de dir és que nosaltres consideram que
aquest tema que avui ens ha vengut a presentar aquí és
importantíssim, és del més importants que tenim en el repte de
millorar el nostre sistema educatiu, és una de les vàlvules que
falla perquè el sistema funcioni, la formació inicial del
professorat. Per tant, qualsevol cosa que facin, i això li vull dir
perquè ara, evidentment, també diré el que crec que és
millorable del que ens ha dit, però no vull que se’m
malinterpreti, qualsevol cosa que facin serà benvinguda; jo, de
fet, els ho agraeixo, perquè amb tants fronts que hi ha oberts,
doncs, que dediquin els seus esforços també en aquest, que a
nosaltres ens sembla molt important.

Dit això, i per fer una introducció que pot semblar que me’n
vagi un poc per les branques, però per fer una introducció de
les aportacions que jo voldria fer en aquest debat, partiria
d’alguna manera de la base, és a dir, quina pregunta ens hem de
fer... quan ens preguntam, quina és la formació ideal dels
mestres? La resposta sempre serà la que possibiliti el nou
model d’escola que perseguim, que d’alguna manera és el que
dibuixa el pacte educatiu, per tant, la millor formació dels
mestres serà la que possibiliti aquest model d’escola.

En aquest sentit, a mi m’agrada molt treure l’exemple d’un
grup de recerca que està en el MIT que es diu Lifelong
Kindergarten, Lifelong Kindergarten, és a dir, la guarderia al
llarg de tota la vida, que sembla una boutade, però això està
impulsat per Mitch Resnick que, perquè es facin una idea, és el
senyor que es va inventar l’Scratch, el llenguatge de
programació per a infants. La idea aquesta és que els adults
aprenem igual que els infants que són a la guarderia, per tant,
el sistema adequat perquè els adults aprenguin coses és el
mateix que el sistema adequat perquè els infants aprenguin
coses, i perquè vostès m’entenguin i per sostreure’m d’aquesta
idea de boutade, doncs ell defineix que hi ha uns elements de
l’aprenentatge dels més petits que són els mateixos amb els
quals nosaltres aprenem el dia a dia, la idea del projecte, la
interacció amb els iguals, per tant, l’aprenentatge cooperatiu, la
motivació o el joc. Són les bases de tota acció d’aprenentatge
i que, per tant, també haurien d’impregnar la formació
universitària, la formació universitària hauria de ser molt més
competencial també que no academicista i encara més la
formació dels mestres.

De fet, aquesta idea, encara que he citat aquest referent tan
recent. perquè aquesta formulació és de l’any 2014, ja John
Dewey, pioner de la pedagogia moderna, ja deia que
l’ensenyament transmissor no genera coneixement de qualitat;
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això ho deia a l’any 38, i això nosaltres ho sabem, tothom que
es dedica a la pedagogia ho sap, però encara les nostres escoles
i les nostres universitats continuen funcionant amb aquest
sistema de transmissió que no genera coneixement de qualitat.
I encara, per anar a precedents més propers i per no fer volar
tants de coloms, l’OCDE, és a dir, la mateixa institució que
organitza les proves PISA, en el document molt recent de la
naturalesa de l’aprenentatge, bé molt recent, no tant perquè és
de l’any 2012, la naturalesa de l’aprenentatge, identifica set
elements claus molts del quals, doncs, tenen a veure amb
aquests que els he comentat del grup Lifelong Kindergarten,
però només assenyalar que el centre de l’aprenentatge són els
alumnes, no la instrucció; que l’aprenentatge és de naturalesa
social, per tant, cooperatiu, per tant sense aquesta estructura en
el sistema educatiu no hi ha aprenentatge significatius; que les
emocions i les motivacions són part integral de l’aprenentatge,
-això ho lligo amb allò que deia de la vocació la Sra. Sureda.

En definitiva, que aprendre és construir connexions
horitzontals superant la divisió entre disciplines, que seria una
altra idea clau. 

Tot això sembla que no vagi del tema que tocam avui en
dia, però és que precisament sabem que la formació dels
mestres, la formació universitària en general, però també la
formació dels mestres s’oblida d’aquests principis. És a dir,
principis que la pedagogia ja té resolts, que la ciència
pedagògica ja ha resolt sobre com s’aprèn això en els nostres
centres universitaris, malauradament encara està molt lluny de
posar-se en pràctica. 

Després d’haver fet aquesta introducció, a risc de semblar
que m’anava per les branques, ve el meu primer comentari, és
a dir, si ja sabem que això és així la meva pregunta, i és el que
he trobat a faltar de la seva exposició, què fem amb el pla
d’estudis? Perquè hem parlat de molts elements diríem
marginals o diguem que estan, -no marginals, perdó, eh!, no és
la paraula-, de molts elements que pot ser no estan en el nucli
i que són, pot ser, de caràcter més estructural, però ja vaig al
nucli, al pla d’estudis; perquè avui hi ha una gran flexibilitat
per definir i per redefinir els plans d’estudi, aleshores, no hi ha
prevista una acció per part de la Universitat per definir els
continguts, el currículum d’aquest ensenyament des d’una
manera molt més competencial i superant les barreres, com deia
abans, les barreres entre disciplines, això que volem superar en
l’ensenyament primari, secundari nostre, superar les barreres
d’aula, les barreres de disciplina, les barreres horàries, es farà
tot això en el pla d’estudis de mestres? Aquesta seria la meva
primera pregunta.

En segon lloc, totalment d’acord amb la disminució de
places, totalment d’acord. En contra de les visions que s’han fet
aquí evidentment això suposa més exigència. Aquí em sembla
que hi ha una cosa que no s’entén quan es diu nota de tall, es
parla de la nota de tall, la nota de tall no és una premissa, la
nota de tall és un resultat, no és un input, es un output, és a dir,
no és una causa és una conseqüència. I la manera de pujar la
nota de tall és limitar les places, per tant, els apòstols de la nota
de tall, la manera és precisament limitar les places. 

Efectivament, hi ha una... normalment sol haver-hi un
contrast entre quantitat i qualitat, Sra. Riera, efectivament,

menys quantitat tendrem més qualitat, és la crema, la crema que
sempre queda a la part alta. Això és el que volem en els nostres
mestres, per tant, totalment d’acord amb aquesta mesura, a
banda que, en general, les places universitàries, en general, que
les paguem entre tots, hi hauria d’haver-hi un equilibri entre la
gent que vol fer aquella formació, però també entre la demanda
que hi ha en el nostre sistema productiu per a aquell tipus de
professional perquè tampoc no es tracta de pagar entre tots la
formació d’aturats, tot i que això, ja dic, que s’ha de balançar,
s’ha d’equilibrar amb la demanda perquè evidentment també
pens que en general la gent té dret a tenir l’oportunitat
d’estudiar allò que li ve de gust.

Tercer comentari. Sobre el professorat associat a mi m’ha
sorprès prou el que vostè ens ha dit, perquè vostè ha dit que
tota la credibilitat important, i jo estic d’acord amb vostè en la
teoria, és a dir, aquesta era la teoria del professorat associat,
però no sé si ja hem prostituït molt aquesta figura com perquè
avui en dia el professorat associat estigui dotant de credibilitat.
Aleshores, la meva pregunta és, creu que realment aquesta
figura tal com avui està configurada, i també em referesc a les
atribucions que rep, atraurà gent amb talent perquè aportin
credibilitat als nostres ensenyaments? És a dir, entenc que és un
mecanisme que tenim, és una de les poques vàlvules
d’escapament que tenim per fugir del sistema i per rígid de
provisió de nou professorat, però si no fem una revisió a fons
dels paràmetres d’aquesta figura veig difícil que la puguem
utilitzar. Em sembla una bona idea, però hi veig dificultats. 

Per últim, voldria parlar de les pràctiques. Em sembla molt
bona idea evidentment reforçar al màxim les pràctiques. M’ha
semblat entendre que ja la convocatòria aquesta servirà perquè
els centres que vulguin acollir estudiants en pràctiques els
puguin acollir; aleshores la pregunta que li faig concretament
és com interactua això amb el pla que hi ha de centres
innovadors, perquè tenim seleccionats uns centres innovadors
que teòricament haurien de ser els que podrien aportar més a
aquesta formació pràctica dels estudiants. Aquesta és una
primera pregunta.

I la segona pregunta, en la qual deixo patent la meva
ignorància sobre el tema, és: les 420 hores de pràcticum actuals
on es fan? Què és un pràcticum d’aquells que també té el nom
de pràcticum però que a la vegada és com una mena de realitat
virtual que es fa dintre la universitat? Perquè m’imagino que
aquest pràcticum es fa en centres. Aleshores no sé quin abast té
la innovació aquesta que vostè ens proposa de la convocatòria.

I he dit que era per acabar, però no, perquè m’he deixat una
cosa i per tant torno enrere, i ara sí que serà per acabar. Quan
parlàvem..., parlava del tema de la nota de tall i de selecció, de
la selecció dels estudiants que entren. Crec que aquí correm el
risc d’entrar en un cercle viciós, és a dir, si nosaltres volem un
professorat preparat per dotar d’una formació competencial
tampoc no podem caure en l’error de seleccionar-lo només per
uns criteris purament acadèmics; o sigui, en principi em sembla
bé que hagin d’acreditar un 5 com a mínim en català i en
castellà, perquè em sembla que la competència lingüística és
indicativa de moltes altres competències, i em sembla que per
educar és fonamental que la competència lingüística sigui alta,
però llenço una idea que aquesta sí que és una boutade i que
evidentment segurament és massa ambiciosa, però tal vegada
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ens podríem començar a plantejar, insistint en aquesta idea del
paper vocacional del mestre, que per entrar a l’escola de
mestres es pogués fer una prova específica, competencial, com
es fa a l’INEF o com es fa a l’ESADIB, per garantir aquesta
vocació, que ja de forma precoç poguéssim detectar que els
alumnes que accedeixen a les escoles de mestres són alumnes
que tenen aquest esperit vocacional.

Això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Gracias, Sr. Conseller, por las
explicaciones, y al equipo. En primer lugar quiero comentar
que estamos sinceramente muy contentos de que el conseller
haya tomado por fin esta iniciativa que tantas veces le ha
reclamado Ciudadanos en todas las comparecencias. Nosotros
no paramos de comentar que el mejor activo que tiene la
educación es el profesor. No estoy de acuerdo con lo que ha
dicho la Sra. Bel Busquets, que si todos tuviéramos una clase
de 15 alumnos todo iría bien; no estoy de acuerdo, depende
mucho del profesor, depende mucho de la dirección del centro
y depende mucho del objetivo del centro. Por lo tanto
bienvenida sea esta iniciativa. De hecho continuamente le
sacábamos el informe elaborado por la propia UIB de la escasa
formación con la que salían muchos alumnos de magisterio. No
importa autoperdonarse cada vez que se comenta esto, yo creo
que la crítica es muy buena, o sea, ver los problemas que tiene
o que tenemos en la educación es bueno, no pasa nada y
estamos para solucionarlo. 

Nosotros sí que estamos de acuerdo en que se tiene que
aumentar la nota de corte. Los maestros son los educadores de
todos los niños de Baleares, por lo tanto és de lo más
importante que tenemos como profesión aquí en Baleares.
Resultaba raro que por ejemplo para fisioterapia hay 60 plazas,
un 9 coma algo; para enfermería, para medicina, y después sin
embargo para magisterio podía entrar todo el mundo, 400
plazas; no es de recibo, más sabiendo que se masificaban las
aulas y no se podía dar el grado como corresponde. Además
siempre que hay masificación, como decía la Sra. Camargo,
acaba siendo una carrera por descarte y entra mucha gente que
realmente luego baja mucho el nivel y no se puede trabajar
acorde a lo que requiere una persona que va a tratar con
alumnos y con niños. Por lo tanto sí que estamos de acuerdo
con aumentar la nota de corte y reducir las plazas. No sabemos
a qué nota de corte quedará el grado.

En cuanto a las prácticas también estamos de acuerdo. Es
muy importante la innovación en el educación, nosotros
siempre apostamos por la innovación en educación. Es tan
importante la innovación en educación como saber si ese
método y esa innovación funcionan, y creo que es uno de los
temas en los que nos costará también convencerle; creo que al
final a lo mejor lo logramos, como en éste, porque en si el
método es muy importante pero no es lo importante, lo

importante es saber si ese alumno con ese método aprende. Por
lo tanto creo que la evaluación del método debe ser prioritaria
y la evaluación del método no se hace mirando cómo lo hace un
maestro sino examinando a un alumno y ver si aprende. Los
exámenes no son una cosa terrible, depende de cómo la plantee
el profesor; puede ser “vamos a ver si hemos aprendido esto”
y el alumno hace, y más en primaria, su examen a ver si
aprende. Si el alumno aprende bienvenido sea el método; si el
alumno no aprende, ese método se ha de desechar. Por lo tanto
esperemos que en breve o el año que viene sí que se puedan
hacer observaciones externas a todos los alumnos.

En cuanto a lo del profesor asociado nos parece bien. Quizá
también nos parecería bien que los profesores de la
universidad, que a veces son muy teóricos, también fueran de
vez en cuando a los centros. También en cuanto... Sí que me
gustaría que me explicara, en cuanto al reciclaje específico de
los profesores del grado, que me ha comentado que iban a
empezar un reciclaje..., yo sí que creo que somos aquí a veces
una sociedad de extremos, que pedimos o todo didáctica, o
antes todo conocimientos, y creo que tanto la didáctica como
el conocimiento de los maestros ambas cosas son muy
importantes, porque didáctica sin conocimiento es imposible,
porque el conocimiento te da creatividad y te da la formación
que necesitas para que un alumno aprenda; si tienes la visión
general y sabes puedes tener más creatividad a la hora de tener
un objetivo. Y la didáctica es igualmente importante, pero
quiero decir que a veces se da hoy en día mucha importancia a
la didáctica y al método, pero es tan importante como el
conocimiento. Por lo tanto sí que me gustaría, cuando usted ha
comentado que iban a empezar un reciclaje los profesores de
grado, me gustaría tener información en qué y para qué plan de
estudios, porque también es verdad que comentaba en este
informe que el plan de estudios de grado no estaba bien
planteado y que los alumnos no salían lo suficientemente
formados.

Y en cuanto a la nota de lenguas, en este informe también
ponía que muchos alumnos entraban en el grado de magisterio
habiendo suspendido las lenguas y matemáticas en la PAU, en
selectividad, con un 4,5. Nosotros creemos que tan importantes
son las lenguas como las matemáticas, porque en secundaria al
final llegan unos alumnos que tienen muchísimas dificultades
en matemáticas, quizá pues porque falte método o falte
conocimiento, no lo sé, pero la verdad es que muchos alumnos
llegan con muchos fallos, tanto en lenguas como en
matemáticas, y sí que es muy importante. Y en cuanto al inglés,
que tampoco lo ha comentado, sí que realmente nuestro modelo
es que los maestros salgan con un título de inglés, pero oficial.
Es importantísimo hoy en día saber inglés, además que a los
alumnos les da luego muchísimos instrumentos para el futuro
y tiene que ser algo natural y normal. 

Y creo que por ahora ya está. Sí que me gustaría mucho ese
reciclaje específico que usted comenta de los profesores de
grado, una formación en qué; y si el plan de estudios también
lo van a tocar.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Enric Casanova, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, jo volia en primer lloc
donar-li l’enhorabona per haver vingut aquí a explicar aquests
canvis, aquests canvis introduïts. Crec que... l’altre dia se’ns va
lliurar el document d’Illes per un pacte, crec que aquests canvis
segueixen allò que marca Illes per un pacte, per tant crec que
anem per bon camí si volem implementar el pacte educatiu a
tots els nivells, i per tant es donen passes en aquest sentit.

En que està clar és que la formació, la formació del
professorat és imprescindible, la formació del professorat és
una eina primordial per millorar el sistema educatiu, i per tant
crec que en el que incideixen aquests canvis a la Universitat és
molt important. El tema de la reducció de places, malgrat el que
es pensa aquí, nosaltres des del nostre grup sí que pensam que
la qualitat esdevé amb la reducció de ràtios, és a dir, quan tens
menys ràtio és molt més fàcil implementar noves feines,
utilitzar noves metodologies, fins i tot canviar d’espais,
modificar la utilització d’espais, però també dir que la reducció
de places implica, com ja s’ha dit aquí, una menor entrada i, per
tant, una major selecció d’entrada de l’alumnat, per tant, no
sols de la nota que tenguin en determinades competències, sinó
en totes les competències, és a dir, aquell alumnat que té major
nota de tall podrà accedir-hi. Per tant, aquesta qualitat... ja
tenim qualitat d’entrada i també això genera qualitat de sortida.

També he de destacar que això m’imagino que és un esforç
econòmic per a la UIB. La UIB reduirà els seus ingressos si
redueix el nombre de matrícules, per tant, és un esforç
extraordinari que també hem de reconèixer.

Ara bé, jo li volia plantejar respecte d’això un dubte que
tinc, que és el nombre de places que ha plantejat que reduiran
quant a la reducció de places en les diferents seus territorials
perquè el que està clar és que tenim unes seus territorials, que
és la de Menorca i la d’Eivissa, que teòricament com ha vingut
produint-se durant molt de temps, tant per Mallorca com per
Menorca i el mateix per Eivissa, però poblacionalment Eivissa
i Formentera, que també compta, tenen una població prou més
elevada que no Menorca, per tant, la reducció de places hauria
de ser també per equilibrar aquest criteri territorial, crec jo,
perquè no és el mateix en una banda que en una altra.

És a dir, el que veig és que si la nota de tall ve determinada
per les places que hi ha, a Menorca hi haurà menys demanda
que a Eivissa. Per tant, la nota de tall d’entrada a Menorca serà
menor que la d’Eivissa. Per tant, això també por repercutir, i
això pot generar un determinat greuge comparatiu d’entrada.
Per tant, m’agradaria saber si tenen algun tipus de criteri o
algun tipus de mesura per solucionar aquest problema.

Després també he de dir que, respecte de la formació en
pràctiques, la formació en pràctiques crec que és
imprescindible, crec que... vostè ha parlat de centres de
referència en pràctiques, també m’agradaria saber, simplement

és per saber-ho, si hi ha alguns criteris de selecció de centres de
pràctiques, que ens expliqui una mica quina seria la selecció
d’aquests centres de pràctiques perquè aquí posa que
teòricament són aquells centres que destaquen per la seva
activitat innovadora, per la seva activitat d’avanç. I per tant, és
clar, això també... torno a plantejar-me el dubte de si aquells
centres que acullen una diversitat més gran són menys
innovadors, també depèn de la localització, centres que tenen
majors problemes de diversitat, majors problemes d’atenció a
la diversitat tenen menys capacitat d’innovació, menys
capacitat de regulació, per tant, si hi ha algun criteri respecte
d’això.

Després, una altra cosa que és important és el tema de
professorat associat. Crec que és una mesura importantíssima
que el professorat que està als centres vagi a la Universitat i
exposi les seves experiències, i la meva pregunta, que va una
mica en el sentit de la que ha fet el Sr. Castells, és quines
mesures hi ha per potenciar que el professorat hi vulgui anar?
És a dir, s’ha d’anar a... volem que el professorat que està en
actiu a les escoles vagi a la Universitat, però deu haver... crec
jo que s’hauria d’implementar algun tipus de mesura específica.

Respecte de la formació, és interessant el que ha proposat
de la formació del professorat que imparteix el grau i l’activitat
de l’IRIE com a motor de recerca, l’activitat de l’IDIE com a
motor de la innovació per poder arribar a noves coses, però
aquí també li plantejaria que no sé si és que... si hi ha plantejat
algun tipus de formació d’intercanvi d’experiències (...). Crec
que tenim un territori que és discontinu i la discontinuïtat del
territori genera situacions molt diverses en els diferents espais
i, per tant, part d’aquesta formació o part d’aquesta experiència
esdevindria amb intercanvis d’experiències educatives entre
territoris dintre de la comunitat. Volia saber si està plantejat
això i, com s’ha dit abans, entre centres que estan en actiu i
altres, d’acord?

Ja finalment respecte de la formació dir si també hi haurà...
si s’ha plantejat, ja que tenim aquesta diversitat tan gran, si
s’implementaran programes de formació específica en
necessitats educatives especials o en necessitats socials
específiques, el que ha dit abans la Sra. Busquets, formació
específica en llengüa catalana, és a dir, tècniques de formació
en llengües a determinats col·lectius, a nouvinguts i altres.

I per acabar, i això ja és un comentari, respecte del màster
de professorat, que ja sabem que és una cosa que té un altre
nivell, si es plantegen canvis importants, i també li volia fer la
pregunta de si aquests màsters o aquests nous canvis
s’implementaran en altres graus que no siguin infantil i
primària. Perquè realment pensam que la necessitat de la
formació en el món d’educatiu ha d’abastar tots els aspectes,
des de l’educació infantil i primària que és molt important, però
després l’educació secundària, que curiosament és on es
reflecteixen totes les xifres aquestes d’abandonament escolar,
perquè a primària no hi ha abandonament escolar,
l’abandonament escolar o l’abandonament del sistema és
produeix a secundària. Per tant, crec que la formació del
professorat de secundària ha de tenir també un especial
mirament i, per tant, si hi ha algun tipus de mesura referit als
graus que no siguin d’infantil i primària. És tot, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara passa a contestar el Sr.
Conseller.

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

Bé, en primer lloc, moltes gràcies per totes les crítiques,
aportacions, suggeriments, la veritat és que és dels debats que
m’interessen, que m’agraden perquè crec que tocam un dels
punts essencials de la millora real del sistema escolar de les
Illes Balears i de tot l’Estat espanyol i, per tant, crec que és un
tema del qual podríem parlar molt de temps i em sap greu no
poder parlar de totes les coses que s’han plantejat, no per res,
sinó simplement perquè hi ha punts que necessitarien de prou
aprofundiment.

En qualsevol cas, jo, Sra. Olga Ballester, avui estic
preocupat que estiguem d’acord. 

(Rialles de l’intervinent)

No, la veritat és que estic content, estic content, que ja era
hora que com a mínim coincidíssim en alguna cosa, i n’estic
content i m’alegra profundament perquè, en definitiva, de
vegades en educació i... no es poden abordar tots els problemes
i durant un any hem estat fent feina amb la Universitat i això és
una cosa conjunta, és a dir, la conselleria per la seva part o la
Universitat per la seva part, algunes coses no es poden abordar,
i nosaltres creiem que respectant, com hem fet sempre,
l’autonomia universitària, és evident que en aquest tema
necessitam una coordinació important, una coordinació que
hem aconseguit i que esper que en el tema de secundària
seguirem avançant.

El tema de secundària sí que a mi em preocupa no diré més
que infantil i primària, no ho vull dir, però és evident que la
formació psicopedagògica, didàctica, metodològica del
professorat de secundària segurament necessita més mà de
metge que realment infantil i primària, on hi ha segurament una
actitud millor per part dels estudiants que fan aquestes
titulacions que tal vegada a secundària, que tal vegada hi ha
gent de distints tipus de plantejament, és a dir, tal vegada hi ha
gent que no es planteja fer classes de secundària i hi són perquè
és una sortida significativa, però estic plenament convençut que
en el tema de secundària, i jo simplement ho vull plantejar,
tenim un grup de treball que hem de seguir elaborant una sèrie
de qüestions.

Jo sí que crec, i s’ha dit perquè ha dit la diputada Busquets
i no sé si altres, sobre el fet que segurament dins els graus
actualment de biologia, de filologies, d’història, de química, de
tot el que són els graus que hi ha dins la Universitat, jo crec que
seria bo, tot i que s’hauria de veure com es pot convalidar amb
el màster, que hi hagués un itinerari pedagògic. És a dir, és
evident que si una persona estudia història, o estudia llengua,
o estudia biologia, potser és perquè li interessa ser un
investigador, però és evident que les sortides d’investigador
sabem que tenen unes limitacions reals. Per tant crec que
estaria bé que hi hagués un itinerari, i en això sí que necessitam
també una normativa estatal que ho plantegi, que els estudiants

que ja tenguin clar que es volen dedicar a la docència a
secundària, batxillerat, formació professional, hi hagués un
itinerari amb tota una sèrie de matèries que anàs en aquesta
direcció. 

Crec que estaria bé, però així i tot és evident que això en
aquests moments és complicat perquè reforma plans d’estudis,
això significaria un cost econòmic suplementari, però estic
plenament convençut que en aquest moment ens hem de centrar
en el màster. Crec que el màster va ser una millora respecte del
CAP, també n’estic plenament convençut; el CAP era ja en un
moment determinat..., en fi, indesitjable, de qualque manera, i
aquest màster no acaba de ser el que ha de ser, també n’estic
plenament convençut. Per tant hem de veure com ho podem
millorar, perquè és un màster que hi ha molts d’estudiants que
el demanen, per tant hem d’evitar les massificacions perquè les
massificacions dins l’ensenyament no són bones conselleres,
però és evident que és una línia que hem de treballar.

Per tant crec que -torn repetir- necessitaríem potser una
reforma d’àmbit estatal sobre la formació de secundària. Jo
record que a finals dels anys vuitanta hi va haver una proposta
del Ministeri d’Educació d’aquells moments de fer una
llicenciatura en educació secundària, una llicenciatura en
educació secundària. Evidentment es va descartar perquè a més
això era molt car des del punt de vista econòmic i era complex,
però jo no vull dir crear un grau de professors de secundària,
crec que no seria adequat, però sí que pens que dins els graus
actualment que hi ha de secundària crec que estaria bé fer una
línia pedagògica de formació al respecte.

Després intentaré respondre quasi tot, intentaré respondre
quasi tot. Sra. Riera, vostè sap que la respect absolutament; no
compartesc allò de les retallades perquè li diré una cosa, ho dit
el Sr. Enric Casanova: si realment nosaltres baixa el numerus
clausus d’infantil i primària això no només no suposa un estalvi
per a la conselleria sinó que suposarà un increment de la
transferència cap a la Universitat, perquè les matrícules que
deixen d’entrar a la Universitat hauran de ser..., en fi, nosaltres
haurem de posar a la Universitat aquestes taxes que no es
cobraran; per tant si cada estudiant deixa de pagar uns 1.000
euros cada any és evident que..., vostè miri el nombre de places
de queden i veurà exactament que és un increment de la
transferència que haurem de fer la Universitat per compensar
aquesta baixada. De retallades econòmiques, res, sinó que
haurem d’incrementar la transferència cap a la Universitat.

Jo puc entendre que vostè no hi estigui d’acord, però de
qualque manera pens, i la majoria de grups parlamentaris ho
han plantejat, que estam parlant d’un nombre de 300 i
busques..., ara no me’n record del nombre de places, 300..., bé,
però el nombre de gent que estudia magisteri és més de 300, en
definitiva, amb aquest plantejament..., 340, 340 places. 340 és
un número significatiu. Pensi que a medicina n’hi ha 60, a les
Illes Balears; a molts d’estudis -infermeria, fisioteràpia...-
també hi ha un numerus clausus significatiu. Per tant crec que
val més que la gent que entri tengui un tractament pedagògic
adequat que massificar els ensenyaments. Torn repetir, no és un
retallada en sentit estricte, crec que és adequar una mica
aquesta entrada de gent a les possibilitats de millora de la
formació, i en qualsevol cas pensi que això implicarà una
reforma des del punt de vista del professorat. Hi ha un

 



794 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 50 / 25 de maig de 2017 

plantejament que s’ha dit que és el tema de l’associat. Després
entraré en el tema de l’associat, que és un tema que m’ocupa i
em preocupa, però també és evident que la Universitat en el seu
marc d’actuació té (...) molt concreta sobre aquest tema. Per
tant la limitació del nombre de places crec que no va en contra,
ni molt manco, de la qualitat; al contrari, crec que va a la
millora de la qualitat, i no és una retallada econòmica, és un
increment de la transferència que haurà de fer la Conselleria
d’Educació a la Universitat, i la Universitat també haurà de fer
una reflexió sobre com distribueix el seu pressupost.

Després també ha dit vostè, Sra. Riera, el tema de
l’educació a distància. És evident que vostè sap que hi ha dues
universitats, la UOC i la UNED, que són universitats que tenen
un nombre d’estudiants significatiu, i pensam..., i això per
exemple és evident que a Menorca i a Eivissa, a les seus de
Menorca i Eivissa, l’ensenyament té elements semipresencials,
de qualque manera; fins i tot al campus de la UIB també hi ha
assignatures que també es fan a distància, i creim en qualsevol
cas, i això és una cosa que he plantejat al rector actual, que va
ser ahir reelegit, el doctor Huguet, que pens que la Universitat
ha de fer una reflexió profunda no només en magisteri, sobre un
model d’ensenyança aprenentatge, és a dir, crec que en aquests
moments hem d’anar cap a un model mixt en què les classes
magistrals, els petits grups, els seminaris són importants, però
actualment s’han d’utilitzar els models on line, perquè
actualment ja la gent des de ca seva pot anar estudiant i hem de
combinar allò presencial, que té elements molt importants,
perquè tenir classes magistrals, que jo hi crec, en les classes
magistrals, que evidentment et donin unes orientacions
concretes, metodològiques, és important, però el treball
autònom de l’alumne també és cada vegada més important, i
hem de combinar ambdós aspectes. Per tant crec que en el tema
de magisteri hem d’avançar però en tot el model d’ensenyança
(...) universitat, i jo al rector de la Universitat li he dit algunes
vegades, en fi, des de principi de legislatura, que crec que hem
d’avançar en un nou model d’ensenyança aprenentatge, perquè
en definitiva uns nous temps impliquen un nou model de forma
d’aprendre i forma d’ensenyament.

Però evidentment si hi ha persones que per raons (...) no
poden estudiar, té la UNED, que és una universitat que té molts
d’alumnes, i la UOC, que és una bona universitat també, que
crec que poden donar resposta a aquesta qüestió.

Se m’ha demanat el tema de centres de pràctiques.
Nosaltres traurem una resolució del director general de Política
Universitària i d’Ensenyament Superior respecte dels centres
que poden ser centres de pràctiques. Aleshores hi haurà una
sèrie de requisits que de qualque manera..., li llegiré un parell
de requisits mínims per veure quins són els criteris que
utilitzarem perquè puguin ser centres de fer pràctiques. En
primer lloc, nombre i percentatge de professorat interessat a
tutoritzar, crec que és important que no sigui una cosa
individual sinó una cosa de centres; estar implementant un pla
d’innovació pedagògica de millora de l’educació convocat per
la Conselleria d’Educació; dur a terme un programa de
formació en centres; línia metodològica centrada en
l’aprenentatge competencial; participar del programa de
qualitat i millora contínua de la Direcció General de
Planificació, Ordenació i Centres; el tractament de la inclusió
de l’alumnat al centre; etc. Vull dir que hi ha tota una sèrie de

criteris sobre els quals seleccionarem centres que són de
pràctiques. Per tant hi haurà una convocatòria pública, els
centres que vulguin participar hi participaran, no s’obligarà a
ningú, i això tendrà uns beneficis per als centres, lògicament,
però crec que tendrà sobretot un benefici per a l’alumne,
perquè estic d’acord, Sr. Castells, que l’important és l’alumne,
sigui d’infantil i primària, sigui de formació del professorat, és
a dir, allò important no és el professorat, allò important no...,
allò important és l’alumne, com podem millorar l’aprenentatge
a tots els nivells; un alumne que entra a la Universitat també és
un alumne que aprèn i per tant s’ha de tenir la metodologia
adequada per aprendre. Aquests seran, per tant, els criteris;
aquesta és la resolució que traurem properament, i que crec que
va en aquesta direcció.

També s’ha plantejat el tema, i crec que és una qüestió
significativa, el tema del pla d’estudis actual. Miri, darrerament
hi va haver per part de la l’AQUIB, que vénen avaluadors
externs -nosaltres, Sra. Ballester, creim en l’avaluació externa,
i crec i molt en l’avaluació externa-, l’AQUIB, que és
l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, ha fet
una avaluació dels actuals títols d’infantil i primària que els ha
acreditat de bell nou, per tant han passat un examen per veure
si complien aquelles coses que s’havien plantejat quan es va fer
la verificació inicial dels estudis de magisteri infantil i primària.
Bé, s’estan acreditant tots els títols de la Universitat, però
concretament l’informe que s’ha plantejat planteja una sèrie de
recomanacions de cara a millorar cada vegada més els estudis
de magisteri. Hi ha tota una sèrie de millores que plantegen,
però el tema de reduir el nombre d’estudiants és una de les
coses que plantegen, juntament amb altres recomanacions. Per
tant el tema que han plantejat alguns de reduir el numerus
clausus teòricament no sabem quina serà la nota de tall, això és
evident; és a dir, vostès saben que a medicina la nota de tall és
molt alta; per què?, perquè com que tenim... la relació entre
oferta i demanda és..., en fi, increïble, per tant tenen 12 i notes
que demostren que a la gent li interessa estudiar medicina, i
nosaltres a magisteri jo crec que -ho ha dit la Sra. Sureda- a
infantil la nota és més de 6, a primària és un 5 i nosaltres
pensam que amb aquesta reducció incrementarem la nota de
tall. Però això la pròpia realitat dependrà entre oferta i
demanda i, per tant, nosaltres pensam que això serà bo i serà
per als estudis de magisteri.

També el Sr. Castells ha plantejat un tema sobre el qual
també hi reflexionam, és a dir, a més de les notes de tall, que de
qualque manera és com a una forma d’entrada, fins i tot el tema
de les notes de català i castellà que hagi d’estar aprovat, o fins
i tot de matemàtiques, jo pens que són molt més importants les
notes de llengües que les notes de matemàtiques, perquè en
definitiva les llengües sí que suposa..., no vull dir que no siguin
importants les matemàtiques, però la nota de llengües és
important perquè totes les assignatures per ensenyar has de
conèixer perfectament el català i el castellà d’una forma clara.

Però ens plantegem, Sr. Castells, el que fa referència a la
possibilitat de quines proves específiques es poden fer, per tal
de veure si aquelles persones reuneixen uns requisits mínims
per estudiar magisteri. Això no és un tema fàcil, no és un tema
fàcil. És a dir, és molt difícil dir que aquella persona per una
actitud, una conducta, un interès, o el que sigui, una prova
determinada, pugui definir que estàs més preparat que un altre
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i això te dóna un punt més per poder estudiar magisteri. No és
fàcil, és un tema que cal reflexionar, que hem de veure quin
seria el sistema més adequat, però a mi m’agradaria, jo crec que
els estudis d’educació física, INEF, és més fàcil trobar (...)
criteris objectius és molt fàcil, però per estudiar magisteri, és a
dir, quins són els criteris que s’han de seguir per tal de...? En fi,
fer una entrevista, un text d’aptitud. No és fàcil i a més això
ponderar-ho amb la nota que pugui tenir una persona (...).

Però sí que hauríem de tenir qualque sistema que anés una
mica en aquesta direcció, jo crec que estaria bé. Es diu moltes
vegades que el tema..., la gent que ha de ser professor, mestre,
ha de tenir la ment vocacional. Jo crec que molts de
professionals han de tenir la ment vocacional, mestre també. És
veritat el que deia la Sra. Sureda, que en temes d’educació
infantil, la gent que hi ha allà dins té un nivell de vocació,
d’interès, de compromís molt important i això quan anam als
centres es nota moltíssim quan entres dins una aula i veus quina
és l’actitud i la conducta del professor, quan vostè ha dit “per
sort o per desgràcia”, jo crec que per sort, vostè va estudiar
magisteri, després ha abandonat per fer de política. Però jo crec
que el millor de tot és fer per sort magisteri. Per tant,
m’encantaria trobar quin és el sistema per intentar saber com
podem millorar l’entrada del sistema de mestre.

Una qüestió que també heu plantejat i ho ha plantejat
sobretot Laura Camargo, respecte del tema de..., ho han (...)
altres, però la Sra. Camargo és professora de la Universitat i
coneix una mica la problemàtica del tema dels associats. És
evident que la problemàtica d’associats, també el Sr. Castells
i altres, en fi tots han parlat d’aquest tema, és evident que
aquest és un problema important, és evident..., jo vull posar de
manifest que la de les Illes Balears és de les poques universitats
espanyoles que no ha pervertit en sentit estricte la figura
d’associat, perquè hi ha hagut altres universitats que han fet
associats a temps complet, i associats a temps complet és una
figura que no és legal, diguem-ne al·legal o il·legal, però no és
legal. I aquí els associats han estat associats LOU. Però bé, una
altra cosa després és com es gestiona el tema dels associats, no?

I jo pens que en aquesta qüestió nosaltres volem ser
prudents des d’un punt de vista d’allò que és el nostre paper
com a Conselleria d’Educació respecte de l’autonomia
universitària, no podria ser d’altra manera, però és evident que
creiem que la plantilla de professorat que ha de tenir la UIB ha
de ser, jo crec que pot ser diferent, en funció de les titulacions,
no ha de ser homogènia i evidentment hi ha titulacions que
necessiten professors associats, que jo crec que són necessaris
per millorar la qualitat de l’ensenyament, i altres titulacions que
no importa ho siguin tant. És a dir, crec que hem de trobar quin
és l’equilibri entre el professor permanent i el professor
associat, o professors que vénen de fora, que també és una altra
figura que és important per a la universitat. 

Però jo estic d’acord que la figura d’associat s’ha pervertit
des del punt de vista i és una figura molt precària, s’han baixat
els sous a nivell realment..., jo diria que no són de rebut i fins
i tot a vegades hi ha més associats del que pertoca en algunes
titulacions. Per tant, jo crec que aquí la Universitat ha de fer
una reflexió l’augment de plantilla, la Universitat té autonomia,
vull dir jo crec que a vegades no es pot mirar només el Govern
o la Conselleria d’Educació, la Conselleria d’Educació ha dit

al rector que realment pensam que el document de plantilla s’ha
de reflexionar, s’ha de fer un altre document de plantilles. Que
dins aquesta dedicació del professorat hem de tenir en compte
el que deia abans sobre el nou model d’ensenyança
aprenentatge, és a dir, com comptabilitzar la dedicació del
professorat quant a hores i pensam que en aquests temes crec
que hem de ser..., s’ha de fer una reflexió interna des de la
Universitat, nosaltres des de la Conselleria d’Educació estam
disposats a col·laborar si ens demanen la nostra opinió, tal
vegada la donam sense que ens ho demanin, vull dir això ho
podem fer, això no és anar contra l’autonomia universitària.
Però sí que pensam que el tema del professor associat és una
figura per a mi molt important per a la Universitat, molt
important, que no s’utilitza adequadament; que la qüestió
econòmica de vegades fa vergonya, ho dic sincerament, el que
cobren no és el més adequat. Però també la Universitat ha de
fer la seva pròpia reflexió. Aquí no es tracta només de dir quina
és la competència de cada un, jo crec que aquí la Universitat té
la seva pròpia competència.

I en el tema de magisteri, jo crec que és..., igualment li
podria dir d’infermeria i d’altres titulacions més
professionalitzades, que crec que és bo de qualque manera
utilitzar gent que està a la feina, dins els centres, etc. Per
exemple, pensi vostè que en el tema de medicina, els professors
vinculats, per exemple, és una bona figura des del punt de vista
de la relació de teoria pràctica, i jo crec que això és important.
No vull dir que en temes de magisteri s’hagi de fer el mateix,
però és una reflexió que crec que s’ha de fer perquè crec que hi
ha coses que el professorat de la Universitat no vull dir que no
estigui capacitat, no té la credibilitat suficient per fer alguns
tipus de matèria.

I per això em demanaven exactament, em sembla que era la
Sra. Olga Ballester, o no sé qui més, que em demanava
exactament què és el que faran en aquest tipus de formació
permanent del professorat, perquè en definitiva la formació
permanent és un element clau de qualsevol professió,
evidentment, i un professor sigui el que sigui el seu nivell, és
evident que ha de tenir un reciclatge permanent. La Universitat
el reciclatge jo crec que és un tema que cada vegada s’ha
d’incentivar més perquè evidentment els coneixements es fan
més obsolets i estic d’acord amb vostè que hi ha d’haver una
simbiosi entre coneixement i metodologia. Però segurament,
quan parlam de temes de magisteri, és tan més important els
coneixements que, perdó, la metodologia que el coneixement,
des del meu punt de vista, sense que una cosa llevi l’altra.

Aleshores, quins són els temes que nosaltres volem que es
treballin en aquesta formació permanent? El desenvolupament
i avaluació d’eines de formació inicial de mestres que
afavoreixin el treball en competència amb l’avaluació formativa
i la recerca a l’aula. La implantació de metodologies de treball
d’experiència, de vivència i globalitzat. El disseny, la
implementació i l’avaluació de processos de pràctiques de
l’alumnat en els centres educatius. El desenvolupament de
competències digitals docents de forma coordinada amb les
assignatures de TIC. Pensin que el tema de les TIC és un tema
importantíssim, és a dir que ja les TIC no és posar un
ordinador, això s’ha de tenir molt clar, que la gent es pensa que
ponga un ordenador en su vida escolar i ja està, no? Per sort
no és això, les TIC ha de ser (...). No dic tot, però una mica en
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aquesta direcció. Per tant, fa més referència a qüestions
metodològiques que a qüestió de continguts de qualque manera,
perquè estam parlant de professors que han ensenyat de
qualque manera a al·lots, professors que han de fer ensenyança
infantil i primària. Per això no vol dir que el contingut no sigui
important. Però pensam que allà on fa més falta la qüestió
metodològica és a aquest professorat, és a dir, que tal vegada
de continguts tenen un reciclatge, però en temes metodològics
segurament falta una mica més. I això per a nosaltres és
important.

Per tant, nosaltres volem millorar la formació del
professorat que imparteix docència, jo crec que els
departaments han de tenir..., clar, això és un altre tema que
també seria difícil entrar, quins són els criteris que ha de seguir
un departament per assignar docència? Aquí cada departament
pot tenir els seus criteris: de vegades poden pesar molt els
criteris d’edat? Idò sí, (...). Hi ha d’haver criteris a l’hora
d’assignar docència. Jo crec que no és un bon criteri, però això
ja cada departament universitari té els seus criteris i són criteris
jo crec que racionals, el que passa és que hi pot haver algun
tipus d’irracionalitat que, en definitiva, depèn de molts
d’elements que en aquests moments no vull entrar, perquè en
definitiva no hi som per jutjar altres coses universitàries.

Per tant, el tema de professorat, jo crec que els
departaments han de millorar i això és autonomia universitària
l’assignació de docència del seu professorat, amb aquelles
titulacions que afecten magisteri, jo crec que en això s’ha de fer
una reflexió.

Després evidentment hem de millorar la formació del
professorat que faci docència.

I crec que el tema d’associats, des del meu punt de vista, és
una figura per a mi molt important, però que s’ha de reflexionar
a veure quina ha de ser la seva dedicació, com se selecciona
aquest professorat. En fi, tot una sèrie d’elements que formaran
part de la dinàmica universitària, que nosaltres respectam. Per
tant, la cosa va una mica en aquesta qüestió.

S’ha dit el tema de l’anglès, evidentment el tema de l’anglès
és un tema que cal dir que hi cal una millora, la millora en la
formació inicial, que les competències en anglès són molt
millorables, però vull dir una cosa que crec que de vegades no
s’ha posat de manifest i això tal vegada entre... el director
general d’Universitat en aquests moment i jo que era vicerector
i ell vicerector associat que vàrem elaborar els criteris per dur
a terme la reforma del títol de tota la Universitat, vàrem
plantejar que el nivell B2 era un requisit bàsic per poder
obtenir qualsevol titulació de grau. No hi ha moltes universitats
que ho tenguin, què és suficient? No, no, però va ser un
missatge que vàrem donar a la comunitat universitària, que
realment tenir un nivell determinat d’anglès era clau per poder
obtenir la titulació i el grau adequat.

Que en temes de magisteri crec que s’ha de millorar el tema
de l’anglès? Sí, i a més una de les recomanacions que ha fet des
de l’AQUIB, o des d’aquesta comissió externa i en aquesta
comissió externa no hi ha cap professorat de la Universitat, ho
dic simplement perquè hi ha gent de tota Espanya, (...), etc., i
una de les recomanacions fa referència al tema de l’anglès. Per

tant, la Universitat ha d’agafar aquest informe i veure com pot
millorar l’ensenyament i la..., primer la preparació del
professorat per fer ensenyança d’anglès i en anglès, crec que
són dues coses importants, i en això nosaltres pensam que una
universitat té mecanismes suficients com per intentar com pot
millorar, es poden fer cursos, es poden fer bastants coses
respecte d’això.

En el tema de la igualtat que m’ha demanat la Sra.
Busquets, és evident que dins la Universitat hi ha un pla
d’igualtat que afecta assignatures i això és evident que és una
qüestió que la Universitat elabora com aplica el tema de la
igualtat en les seves assignatures.

El tema del pla d’estudis que plantejava el Sr. Castells, em
sembla... i d’altres, mira en aquests moments nosaltres pensam
o en la meva opinió i l’opinió del director general és que
segurament tenint en compte que entrarem en un cert temps en
una dinàmica de reforma dels plans d’estudis de magisteri, no
sé si és bo entrar en una dinàmica... perquè fer una reforma del
pla d’estudis és un any, és un any, entre que es fa la reforma,
s’envia a l’ANECA, l’ANECA respon, fa al·legacions, etc., por
passar un any.

I jo crec que en els moments... estic plenament convençut
que la Universitat amb el pla d’estudis actual pot fer reformes
de continguts i... de cara al que vostès..., en temes
competencials importantíssims, n’estic plenament convençut,
és a dir, amb el pla d’estudis actual, malgrat les mancances i
problemes que té aquest pla d’estudis. Per tant, crec que s’ha
d’esperar a fer una reforma, perquè reformar un pla d’estudis
de forma integral és complex, és un any i esper que d’aquí a un
any ja tenguem unes directrius noves, és una esperança, a nivell
de tot l’Estat de saber quin tipus de professorat volem fer, quin
és el seu perfil tant de primària i infantil com de secundària i hi
hagi uns criteris per part del ministeri que d’alguna manera
doni una idea diferent de cara a la formació del professorat.

Per tant, crec que amb els continguts actuals es poden fer
canvis intensos, significatius, és a dir, no cal esperar a reformar
el pla d’estudis per fer canvis, es poden fer canvis ja i per això
el fet de formar professorat permanent de la Universitat en
sentit metodològic i aquesta inserció progressiva de professorat
associat crec que pot millorar de forma significativa el procés
d’ensenyança i aprenentatge que hi ha dins la Universitat.

El tema de Menorca i Eivissa, és evident que nosaltres hem
dit que en aquests moments el numerus clausus són 35, serien
20, de 20 i 20; sempre hi ha hagut un mateix número de... en fi,
numerus clausus entre la seu de Menorca i la seu d’Eivissa i
Formentera, de moment la proposta és 20, però crec que si
realment es nota que hi ha una demanda superior o no, idò crec
que estam en situació de fer canvis. Però d’alguna manera a
vegades és molt difícil tractar de forma diferent quan realment
la realitat demostra més o manco que les coses són semblants.
Però bé... és a dir, els numerus clausus cada any es revisen, és
a dir, no és una cosa que sigui fixa ni molt manco, però bé, crec
que en definitiva... en fi, crec que no... no crec que sigui un
problema aquest, des del meu punt de vista. Ara, si és un
problema crec que la Universitat i la Conselleria d’Educació
s’asseuran per veure exactament com ho podem millorar.
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Jo he intentat respondre-ho quasi tot, no sé si ho he respost,
però en definitiva... en fi, crec que el més significatiu ho he
respost, però bé, en tot cas rest a la seva disposició per... per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam ara al torn de rèplica,
la portaveu del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Nuria Riera
té cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. March, nosaltres... és ver
que podem estar d’acord que es pot millorar la qualitat si un
puja la nota de tall, però no em digui que això ha de ser també
un increment o una modificació dels numerus clausus, vostè no
em limiti les places, pugi la nota de tall, deixi les mateixes
places que hi ha, si la gent que entra ocupa les places beníssim,
hi haurà gent que té una nota de tall un poc més elevada, per
tant és una gent que tal vegada es prepararà millor, perquè té
més capacitat o perquè du unes notes millors, però no em pugi
els numerus clausus, no em limiti les places. No té res a veure
una cosa amb l’altra, si..., no, si queden places lliures perfecte,
que quedin places lliures, però faci grupets més reduïts,
incrementi el nombre de formadors i així tendrà grupets més
reduïts, una formació més directa, més individualitzada amb
una nota de tall més elevada, però no em digui que
m’incrementa la qualitat si em limita les places perquè el que
fa és una retallada de places d’un 25%.

No pot ser que quan el Partit Popular pujava la nota de tall
a qualque grau o a qualque titulació resulta que retallàvem
places i si la puja vostè el que fa és incrementar la qualitat. És
que realment les coses... no, no... no ens digui que la Mare de
Déu nom Bet perquè aquí les coses, dos i dos són quatre ben
igual tant si governen vostès com si governa el Partit Popular.

I ja li dic, podem estar d’acord que tal vegada hi ha més
qualitat si la nota de tall és més elevada perquè evidentment
entrarà la gent que tengui una nota més elevada, però no limiti
les places, ja quedaran buides si han de quedar buides, ho
entén?, i tendrà partida disponible per a altres coses.

Després m’ha dit vostè que això li suposa més despesa
econòmica, idò digui’m quins números li ha demanat el rector
perquè no em digui que si li suposa més despesa econòmica el
rector no li ha demanat més doblers, perquè no ens ho podem
creure... idò ens digui quina partida aproximada, si ho sap..., si
no la sap concreta aproximada, perquè ja sabem que es fa
transferència a la Universitat i la Universitat gestiona, però
digui’m quina partida han calculat que ha costat enguany i el
que li costarà més disminuir aquest nombre de places perquè si
no permeti’m que qüestioni que si vostè disminueix el nombre
de places resulta que encara haurà de pagar més doblers a la
Universitat. Realment no ho tenim... en aquest aspecte no estam
d’acord i jo crec que això és el que li hauria de preocupar, quan
no estam d’acord, no quan estam d’acord amb els altres.

Una altra qüestió, seré breu, vostè ha dit al principi que això
és una reforma parcial, evidentment vostè està modificant una
formació en l’àmbit... una part autonòmica perquè l’educació
és un tema nacional, hi ha una subcomissió nacional i nosaltres

voldríem saber si s’ha coordinat en l’àmbit nacional dins
aquesta subcomissió si ha parlat amb ells, si ha tengut en
compte... o un poc de feedback a veure què s’estava fent dins
la comissió per no anar nosaltres tot sols per un costat, aquesta
comunitat, i si ha fet una comparativa amb altres comunitats
també, a veure si el sistema de millora que vostè fa és
equivalent, les notes de tall, en fi, una proporció amb els
números, no ho sé, si ha tingut en compte una comparativa amb
altres comunitats a part de coordinar-se a nivell estatal.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Laura Camargo del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears i el té per cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Només volia donar les gràcies al
conseller per les seves explicacions i respostes i... tornar insistir
en la necessitat de..., ja sabem que la nota de tall es fixa sobre
la marxa, depenent també de les notes d’arribada, de... però
estaria bé tenir una idea aproximada en funció també de la
mitjana del que ha arribat els anys passats. 

Jo pensava que vostè tal vegada tenia una idea d’això, però
és clar també sé que com ha dit ja diverses vegades també
parlant del tema dels associats és una qüestió que depèn de la
Universitat, no depèn de la conselleria, fixar la nota de tall,
però com que hi ha aquest conveni per a aquest pla de millora
de la formació del professorat.... no ho sé, crec que sí que es
podria tal vegada donar una idea de per on aniran els tirs.

Gràcies, res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula Bel Busquets, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Res més, només volia
reiterar les gràcies al Sr. Conseller, al seu equip, desitjar-los
encerts en aquests canvis i continuar endavant per millorar la
formació inicial dels professionals que vetllen per aquest valor
tan valuós com és l’educació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, vull aclarir dos temes per
si he estat un poc espessa i vull que quedi clar. Bé, he de dir
que nosaltres en cap cas no estam en desacord amb el tema de
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la nota de tall, nosaltres consideram que és bo, però quan
parlava de la demanda és perquè es tengui en compte la
demanda, però d’aquest i de qualsevol altre estudi, inclòs, que
de vegades ho parlam, el tema de mòduls de formació, però que
això és un tema a part que és un altre debat i que hem de parlar
en un altre moment. 

Del tema de les llengües, és clar, jo puc entendre que és
bàsic, però també puc entendre que dependre de l’examen que
es faci a selectivitat un estudiant que hagi pogut tenir un bon
expedient acadèmic a batxillerat i que el dia de la selectivitat
hagi tengut un mal moment i pugui tenir un 4,8, exigir-li un 5,
si no, no pugui entrar en el grau... només ho vull deixar a l’aire.
No estam d’acord amb les revàlides pel tema d’un examen que
pugui significar... ho deix dit perquè crec que no és massa
oportú.

De totes maneres, agrair les explicacions que ens ha donat
i si em pot especificar això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, abans
hem parlat, li he tret la idea aquesta de la prova d’actitud i ha
dit això és una boutade, m’ha tranquil·litzat la seva resposta
que he vist que vostè en sap molt més que jo, he vist que no ho
era tant, però entre tant cercant per internet, perquè sabia que
la Generalitat de Catalunya havia posat en marxa un grup de
millora i innovació en la formació de mestres, resulta que
Catalunya posarà en pràctica aquest mateix curs, per primera
vegada una prova d’aptitud, una prova específica d’aptitud per
a accés als graus d’educació infantil i de grau d’educació
primària. Això ho va aprovar l’any 2015 i és totalment
competencial, i s’avalua la competència lingüística, la
competència matemàtica. Aleshores, bé, pot ser un bon
precedent a tenir en compte i això el 17 de juny es fa la primera
prova a Catalunya. Per tant, bé, estic content de veure que no
era tan boutade com jo mateix em pensava. 

Crec que és molt interessant, i en la línia de la preocupació
que ara expressava la Sra. Sureda, per sortir del cercle viciós,
és a dir, si volem gent capaç d’impartir un ensenyament
competencial, és clar, no cometem l’error de seleccionar-los
amb el sistema clàssic de superar un examen perquè, clar, tal
vegada superaran l’examen, però no tendran les aptituds per fer
de mestre.

Quant a les dificultats per fer aquesta selecció, estic d’acord
amb vostè que INEF és molt fàcil, escolti, tantes flexions, tants
segons per córrer els cent metres, això és facilíssim, però també
es fa amb el teatre i amb la música, també es fa, hi ha un
tribunal que avalua com aquell alumne fa un monòleg de
Shakespeare, si es pot avaluar com un alumne fa un monòleg de
Shakespeare crec que també s’ha de poder avaluar com un

docent s’espavila a una aula, per exemple. No li trec la
dificultat, però vaja tot és qüestió de proposar-s’ho.

Quant a la pregunta que li han fet molts de companys
portaveus sobre la nota de tall, quina ha de ser la nota de tall?
Escolti, això vostès ja ho saben, vostès només han d’agafar els
260 que varen entrar l’any passat, veure el nombre de docents
quina nota van treure. Ja està. Aleshores això, si vostès volen
satisfer la curiositat que tenen aquí els meus companys, que jo
de pas també m’hi apunt, idò, simplement es tracta de passar
una llista enumerada de l’1 al 260 cadascú amb la nota que va
tenir i nosaltres ja veurem si tallam a 200 tant, si tallam a 100
tant. Home! Això serà per a l’any passat, és de suposar que per
a aquest any no canviarà gaire. 

Després, secundo de forma entusiasta la proposta de la Sra.
Riera d’estudiar què fan altres comunitats autònomes. Ho faig
amb una mica de segona intenció, perquè jo el que li volia dir
és: aquí hi ha un mercat únic de circulació de mestres que
compartim amb les comunitats autònomes vesines, que són
Catalunya i el País Valencià, per motius de llengua,
evidentment. És a dir, molts... és a dir, no només surten de la
UIB els mestres que entren en el nostre sistema, bàsicament és
de suposar que pel tema de la competència lingüística surten de
les facultats a les escoles de mestres de Catalunya, de València,
sabem que hi ha molts professors catalans i valencians al nostre
sistema. Aleshores, seria interessant confluir amb aquests altres
sistemes a nivell universitari també, és a dir, el que nosaltres
implantam a nivell d’UIB fos congruent amb el que es fa a
altres universitats de les quals importem molts de professionals
de l’educació, perquè si aquí ho feim molt bé i llavors n’hi ha
d’altres que surten amb el mateix títol sota el braç i no passen
per tot aquest recorregut que volem fer passar als nostres
candidats perquè tenguin una bona formació, malament. 

Respecte del canvis al pla d’estudis puc entendre
perfectament que realment això és una feinada. Estic d’acord
amb vostè que segur que es pot millorar molt l’actual pla
d’estudis, però em preocupa que estiguem en una actitud
d’esperar les directrius del ministeri perquè, escolti, ara ja ni
autonomia... autonomia política ja la guardem al calaix, però
escolti, l’autonomia universitària. Una de les poques coses en
què la Universitat té marge de maniobra, que és poder fixar el
seu pla d’estudis, gràcies diguem a l’actual sistema tot i que hi
hagi de passar per les comissions de verificació de l’ANECA,
hi ha una gran autonomia. 

M’ha sabut greu, m’ha sabut greu que digui que hem d’estar
pendents de les directrius del ministeri. Que la professió de
mestre sigui una professió regulada no vol dir necessàriament
que nosaltres no tenguem marge de maniobra per regular
aquesta formació. Això és tot.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Atès que la portaveu del Grup Parlamentari
Mixt s’ha absentat de la sala, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista. 
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, presidenta. Jo tampoc no tenc gaire més a
afegir. Únicament dir-li que crec que aquest canvi és un canvi...
la primera passa per a un canvi que esperem que sigui més
gran. I simplement fer-li la reflexió aquesta que el tema de si
reduïm i començam a donar importància als numerus clausus
i a la nota de tall a les diferents illes, s’haurien de cercar uns
criteris per poder evitar greuges comparatius, que és una cosa
que li deman. Ha dit que si hi ha algun problema se
solucionarà, cosa que m’alegra.

I res més, per la resta, moltes gràcies.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Bé. Abans de res, agrair totes les aportacions. Crec que,
torn a repetir, és un tema que crec que és un tema que s’ha de
seguir parlant, no és un tema, diguem, és un dels temes claus
des del punt de vista del sistema escolar de les Illes Balears i de
tot l’Estat espanyol, però bé, en tot cas intentaré respondre de
forma telegràfica el que se m’ha plantejat en aquest moment.

Nota de tall. Nosaltres si diem un numerus clausus si posam
70 s’han de complir 70, Sra. Riera, no podem deixar places
lliures, la nota de tall està en funció de l’oferta i la demanda.
Per tant, clar, nosaltres estam... que hi ha 80 places, es cobriran
80 places, no podem deixar places buides, això és una realitat.
És a dir, això és el que marca el numerus clausus. Hi ha estudis
que no tenen cap limitació i no s’omplen, per què? Perquè
realment la demanda és molt poca, per tant, la nota de tall sol
ser cinc.

Nosaltres volem, jo no vull entrar en la dinàmica de quina
nota de tall serà perquè cada curs serà diferent, però crec que
el missatge que volem donar i hem volgut donar és que
Magisteri cada vegada serà un requisit més... necessitaran uns
requisits cada vegada més significatius per tenir uns millors
mestres. 

Estic d’acord amb el que deia el Sr. Castells, és a dir, és
evident que fer una prova d’aptitud, sí, però clar, per fer una
prova d’aptitud no es pot fer de cop i volta, és a dir, a
Catalunya ho han fet durant un temps perquè la gent que vol fer
Magisteri ha de saber una mica de què ha de morir, per
entendre’ns, és a dir, bé, o de què ha de viure. Però vull dir que
de qualque manera és evident que no es pot fer una prova sense
abans haver dit de quina prova parlam.

Per tant, crec que amb aquest tema pas a pas, els
experiments s’han de fer molt seriosament, hem de veure si
funcionen perquè les proves d’aptitud tenen els seus punts forts,
però poden tenir punts febles i hem de veure després una
vegada les evidències científiques ens diran si aquelles proves
d’aptitud han servit per seleccionar els millors mestres, és a dir,

que de vegades no és una relació de causa-efecte. Per tant, jo
amb aquest tema crec que hem de ser curosos, crec que és una
primera passa, no és la darrera passa ni molt manco. Per tant,
hem d’anar una mica en aquesta qüestió.

El tema d’altres... sí, és a dir, aquí hi ha un mercat, sobretot
de València, que ve molta gent sobretot a Eivissa hi ha molts de
valencians i valencianes, evidentment aquí n’hi ha manco a
Mallorca, però també n’hi ha, i sí que és evident que és un
mercat que ens defineix el tema de la llengua, això està clar,
però també cal dir que aquí a les Illes Balears tenim el CESAG.
El CESAG és una universitat privada i nosaltres, com a
Conselleria d’Educació, sí que tenim la intenció de nou
CESAG i plantejar el que nosaltres volem fer amb la UIB de
qualque manera, perquè ho sàpiguen. Nosaltres no podem
entrar en què farà el CESAG perquè és una universitat privada
que no és aquí, és a dir, depèn d’una altra universitat d’una
altra comunitat autònoma, però crec que és bo perquè treu
professors, treu mestres i crec que és bo com a mínim tenir una
informació, perquè intervenció no en podem fer, però crec que
de vegades, si s’explica bé, hi pot haver una bona voluntat, i
estic convençut que la tendran, que de qualque manera algun
dels plantejaments que nosaltres feim també poden ser positius
per a la millora de la formació dels mestres d’educació infantil
que hi ha dins el CESAG, i que segurament faran feina a les
Illes Balears. Per això dic que evidentment hi ha les comunitats
de Catalunya i València, i de tot l’Estat, perquè també aquí
cada vegada hi ha mobilitat, evidentment, però sí que el
CESAG és una universitat que tenim aquí, que imparteix
infantil i primària i altres titulacions, i crec que és bo
comunicar, com a mínim, perquè sàpiguen per on va la
conselleria i com va la Universitat de les Illes Balears.

El pla d’estudis, miri, hi ha titulacions en què no hi ha cap
tipus de criteri, de norma, de contingut, de competències que
dóna el ministeri. Aquest sí, aquest sí, igualment que a altres
titulacions; jo no li diré medicina, no li diré arquitectura, no li
diré infermeria, que sí que tenen, però aquests jo crec que...,
per això li deia que no és que hàgim de dependre de ningú, la
Universitat té autonomia en aquest moment per prendre
decisions i canviar dalt a baix la titulació de mestre; la té, la
competència, el problema, torn repetir, és un any, i per un any
crec que hem de ser prudents, no sigui cosa que després d’aquí
a un any hàgim de tornar a canviar, i no hi ha cosa pitjor que
crear inestabilitat i incertesa.

I després, finalment, Sra. Riera, vostè em deia que nosaltres
estam assabentats del que passa a la subcomissió. Jo tenc una
primera informació, però ara el que hi ha són compareixences
d’experts que de qualque manera estan dient...; a partir
d’aquestes compareixences i per la informació que tenc el que
faran serà..., supòs que alguns faran una síntesi o una
sistematització de les aportacions. Alguns dels compareixents
estan aportant documentació concreta perquè, clar, si tot és bla,
bla, bla, jo crec que és bo bla, bla, bla però amb una
documentació de quines són les coses que aporten. Per tant
nosaltres en aquest sentit jo tenc una informació mínima,
perquè tampoc no tenc temps de mirar totes les compareixes
què diuen, tenc una certa informació.

I allò altre d’altres comunitats autònomes, per exemple és
evident que en temes de magisteri les universitats catalanes van
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una mica en aquesta direcció que a nosaltres ens pareix bé. No
vol dir que hi hagi altres universitats, però aquesta crec que és
una bona idea.

Per tant crec que en aquests moments creim que aquest tema
de la formació inicial dels mestres de primària i secundària és
un tema molt important per seguir millorant. És evident que
tenim -i això també ho reconeixem- que a secundària ens falta
molt de camí, a secundària és un punt, i ho reconec, que em
preocupa més, perquè el professorat té bona formació de
continguts però la qüestió metodològica i psicopedagògica tal
vegada és menys significativa, però també cal dir que en
aquests moments en els centres de secundària, instituts de
secundària, hi ha cada vegada més tot un procés de renovació
molt interessant, molt interessant, no està tan generalitzat com
a infantil i primària però també comença perquè la gent, el
professor se n’adona que amb contingut no basta, que cal dur
a terme una sèrie de canvis. 

Per tant jo pens que no serà la darrera vegada que crec que
puguem tractar aquest tema, i vos agraesc tots els suggeriments
i les aportacions perquè en definitiva seguesc pensant que
l’educació és una cosa de tots.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller i als seus acompanyants, per
haver assistit avui a aquesta compareixença.

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