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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, María José Ribas substitueix Sandra Fernández.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Antoni Camps substitueix Juan Manuel Lafuente.

Compareixença dels representants de la coordinadora
del col·lectiu Illes per un Pacte, Sr. Bernat Josep Alemany
i Ramis, Sra. Pepita Costa i Tur, Sr. Llorenç Llop i Postic,
Sra. Joana Maria Mas i Cuenca i la Sra. Francesca
Riudavets i Florit, per tal que informin sobre el procés
d’elaboració del document anomenat Pacte per l’Educació
de les Illes Balears, com també dels obstacles amb els quals
s’han trobat durant l’esmentat procés d’elaboració.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença dels representats designats pel
col·lectiu Illes per un Pacte Educatiu per tal que informin sobre
el procés d’elaboració del document anomenat Pacte per
l’Educació de les Illes Balears, com també dels obstacles amb
els quals s’han trobat durant l’esmentat procés de l’elaboració.

Assisteixen la Sra. Pepita Costa i Tur, el Sr. Bernat Josep
Alemany i Ramis, la Sra. Joana Maria Mas i Cuenca, el Sr.
Llorenç Llop i Postic i la Sra. Francesca Riudavets i Florit.

La presidència, en nom de la comissió, dóna la benvinguda
a tots i a totes els compareixents. Abans de començar el debat,
aquesta presidència vol informar de com es desenvoluparà
aquest debat: una primera intervenció dels i de les representants
designats per Illes per un Pacte de trenta minuts, durant els
quals necessàriament hauran de parlar cada un dels que estan
aquí representant.

A continuació, es demanarà als grups parlamentaris si volen
una suspensió de la sessió per preparar les preguntes o les
observacions. Seguidament, intervendran els grups
parlamentaris per formular preguntes o observacions durant
cinc minuts cadascun en el següent ordre, Grup Parlamentari
Popular, Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, Grup Parlamentari Mixt i Grup Parlamentari
Socialista.

Intervenció dels i de les representants d’Illes per un Pacte
Educatiu per contestar les preguntes o observacions
formulades, durant un temps màxim de deu minuts, aquest
temps es distribuirà lliurement entre els representants, tot i que
abans d’iniciar la contestació s’haurà d’indicar a la presidència
quins seran els intervinents. S’obrirà un torn de rèplica de tots
els grups parlamentaris, cinc minuts cadascun que vulguin
intervenir, en el mateix ordre abans esmentat. Per últim,

s’obrirà un torn de contrarèplica de cinc minuts en total per tal
que els i les representants d’Illes per un Pacte Educatiu tanquin
el debat. 

Passam a donar les paraules als compareixents. Tenen
temps per fer l’exposició oral per un temps màxim de trenta
minuts. 

LA SRA. RIUDAVETS I FLORIT:

Bones tardes a tothom. Som Fanny Riudavets Florit i venc
en representació del Moviment Menorca Edu21. Estic molt
agraïda de ser aquí i també ho faig extensiu a tots els meus
companys que m’acompanyen avui. 

Per diferents motius a les diferents illes se’ns va moure dins
nosaltres una inquietud, una inquietud que ens va fer que ens
ajuntàssim, ens ajuntàssim per compartir els nostres neguits, les
nostres emocions, les nostres inquietuds, també pors, però,
resumint, sobretot estàvem molt il·lusionats per lluitar, per
lluitar per una educació millor, emoció de qui sent que vol
canviar el seu entorn i es prepara per fer-ho.

Partint, potser, dels moviments de renovació pedagògica
que tenen les diferents illes vàrem donar una passa més i vàrem
obrir una porta a tota la societat perquè tots i cadascun d’ells
comptassin i aportassin a aquest moviment, un moviment de
persones, no d’entitats que vivien una passió, l’educació.

Conflueixen en els moments més conflictius, açò també ens
va fer encara engegar-nos més, docents, famílies, alumnes,
directors, inspectors, tots ens vàrem ajuntar per intentar, com
he dit abans, aconseguir una educació millor, que era l’objectiu
que mai mai no hem perdut de vista. 

(...) també, ho he de dir, d’una situació que des de lluny
sofríem, sofríem i com a docent puc dir que ho he viscut
personalment i us puc assegurar que és de veritat que hem
sofert. Hem sofert una precarietat educativa històrica i patim els
efectes d’una doble i triple insularitat i per açò ho volíem
reivindicar tot. 

Certament volia recalcar una legislatura que no podem
oblidar, no podem oblidar fins i tot amb proposta de pacte
inclosa. D’aquí, i a part de moltes altres coses, ens va fer
adonar-nos que ens havíem d’ajuntar, compartir les diferents
illes uns... aquests neguits els havíem de compartir, perquè
també havíem passat, us posaré el meu exemple, en 28 anys de
vida docent hem passat per un munt de lleis educatives, la llei
del setanta, la LOPEG, la LOGSE, la LODE, la LOE, la
LOMCE, etc. Per tant, no podia ser que la llei canviàs cada
instant, cada instant canviàs la llei i es fes sense consens de
ningú, feta en un despatx per unes persones que segurament, i
no ho vull posar en dubte, en sabien molt d’educació, però no
eren unes lleis que estaven consolidades. Eren unes lleis que es
feien dins els despatxos, però no es tenia en compte ni docents,
ni pares, ni cap dels membres de tota la comunitat educativa.
Per tant, açò també ens va pensar més que ens havíem d’ajuntar
per aconseguir una educació de qualitat. 

També ens adonàvem del fracàs i de l’abandonament
escolar, açò ens preocupa molt com a docents, per tant, també
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veiem que totes aquestes situacions són resultat d’una llei que
no està adequada a aquests alumnes. Pot haver-hi casos que,
evidentment, siguin puntuals, que siguin per altres motius, però
tant de fracàs escolar i abandonament a les Illes no és normal.

Tot açò ens va provocar en tost d’una desunió una unió, una
unió de la comunitat educativa de les diferents illes, va néixer
de diferent manera a cada illa, però sí que ens va fer ajuntar-
nos. També la crisi econòmica també va fer que es canviàs el
model de familia, el model social de familia va canviar, per
tant, nosaltres creiem que el model d’escola també ha de
canviar i si canvia el model d’escola es constituirà una nova
comunitat educativa, que és el que pretenem.

Una altra cosa que també ens va fer engegar-nos i ajuntar-
nos era que veiem que la formació de mestres no estava en
consonància amb el que nosaltres pensàvem, que estava una
mica desfasada, i tot açò cada vegada ens feia fer més reunions,
parlar més perquè volíem açò. Sobretot aquest document és
fruit d’aquest neguit, d’aquest objectiu que no perdíem mai que
era l’educació.

Després també vàrem deixar molt clar que un dels objectius
més important que pensàvem que havia de tenir el pacte era que
acabàs en una futura llei d’educació on tots, entre tots, tota la
comunitat educativa volíem aconseguir una estabilitat, un
continu canvi, però una estabilitat. Sabem que hi ha d’haver la
llei... ha de tenir un esquema, ha de tenir un esquelet, però
aquest esquelet es pot anar omplint, canviant de diferent
manera, però l’esquelet, importantíssim, que sempre més o
manco sigui el mateix perquè nosaltres defensam un model
educatiu i tot açò a part de la conjuntura política volem, i tots
volem el mateix, una qualitat i una equitat en l’educació.

Per tant, açò és la petita introducció que he fet jo, però és
el que pensam. També afegir el darrer, que també demanam
que la tasca del mestre, com altres tasques no es posen en
qüestió, demanam que la tasca dels mestres sigui valorada per
tots perquè creiem que és una tasca importantíssima des dels
zero anys, des d’escoletes fins a evidentment universitat i
pensam que ha d’estar més dignificada, però aquesta dignitat ha
de venir per part de tothom i moltes vegades hem sentit poc
suport per part dels polítics i per tota altra societat. Només era
açò, demanam valoració i prestigi per al professorat i per als
docents.

Moltes gràcies.

LA SRA. COSTA I TUR:

Bé, bones tardes. Som Pepita Costa, venc en representació
de Pitiüses per l’Acord Educatiu i de COAPA, la Confederació
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Balears. 

Bé, jo intentaré fer-vos molt ràpidament una cronologia de
com es va desenvolupar Illes per un Pacte. Realment va néixer
en el 2014 arran d’una trobada que vàrem tenir a Menorca, que
ens varen convidar per a la presentació del seu moviment, que
ja havia fet un document molt treballat, ens va convidar a
aquesta presentació i vàrem... persones de Mallorca, d’Eivissa
i allà és on va sorgir aquest germen, aquesta arrel del que
llavors més endavant va ser Illes per un Pacte.

Illes per un Pacte és una plataforma formada per col·lectius
i associacions de la comunitat educativa de les quatre illes,
també Formentera, que és sempre la petiteta, però no l’hem
d’oblidar mai. Aplega les famílies, els alumnes, els docents, la
Universitat, tercer sector, representants de societat civil i
persones que a títol personal tenen un veritable interès en
l’educació.

No em vull allargar, però creiem que és molt important
perquè des de les pitiüses tenim la FAPA, FAPA o COAPA, a
vegades en parlam amb lleugeresa, i no és perquè jo sigui la
presidenta, però realment el col·lectiu de pares és el col·lectiu
més important dins la nostra plataforma i dins la nostra societat,
tots som pares i mares, polítics, mestres, tots ho som i tots hem
de passar per una etapa educativa. Volia donar importància a
aquest fet.

Llavors a Eivissa tenim la UIB, tenim els inspectors, els
alumnes, els directors, l’Assembla de Docents i a Mallorca, a
part de COAPA, que és de les quatre illes, tenim també el
Cercle per l’educació, que s’ha de dir que és una plataforma
que ja treballa a intentar aconseguir un pacte des del 2010 i que
reuneix l’Associació de directors de secundària, de primària,
inspectors, Escola Catòlica, centres concertats, patronal,
sindicats com USO, ANPE, FSIE, col·legis professional
d’arquitectes, d’advocats, la CAEB, la PIME, el Centre
d’Economia..., n’hi ha molts, no voldria ara avorrir-vos amb
molts de..., però... IEFREA, Plataforma Escola... 

Amb això, què volem demostrar? Que realment creiem que
és important que entengueu que aquest pacte sorgeix d’una
àmplia participació de tota la societat i no sorgeix d’una
manera espontània, sinó que realment es fa una feina des del
moment en què ens trobam que cadascú en la seva illa ha
treballat de manera aïllada i això ha confluït mitjançant
consensos, mitjançant moltes de reunions, moltes hores de
diàleg a un document que és el document que avui tractam aquí
d’Illes per un Pacte.

També vull deixar clar que la Plataforma Crida, per
exemple, en un primer moment també va estar dins Illes per un
Pacte, i també volem deixar clar que si se’n va anar va ser
perquè va voler, perquè ells realment no estaven d’acord amb
els criteris de consens que nosaltres teníem i ells no acceptaven
cap altre tipus d’escola que no fos l’escola catalana, pública i
laica. No hi tenim res en contra, cadascú té el dret a defensar
allò que vulgui, però si realment volem arribar a consensos, el
consens és això, hem de sacrificar, hem de cedir, no podem
cadascú aferrar-nos al que tenim i no voler deixar res enrere,
que així no arribam a consens de cap manera.

Durant tot aquest temps a totes les illes s’ha anat treballant
i per fi el 5 de març del 2006 el col·lectiu va presentar el seu
document al Govern.

Per a nosaltres és important la participació, el document en
si... ara els meus companys us aniran fent una explicació, una
mica dels punts més importants, però nosaltres com a família
volem deixar clar un punt que per a nosaltres és vital, que és
que l’educació no es divideix en compartiments estancs, això
és un concepte totalment antiquat. L’educació té una
transversabilitat, eh?, paraula..., absoluta, en tots els àmbits i
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comença en la família, aquest és el primer àmbit, i va a
l’escoleta, a l’escola, l’educació no formal, els clubs esportius,
les acadèmies..., la societat en general.

En resum, nosaltres el que..., és un dels elements més
importants dins aquest document: crear una comunitat
educativa perquè tots som responsables, coresponsables
d’aquesta educació. Per possibilitar que realment tots en
siguem part i responsables els centres han de canviar, han de
canviar i s’han d’adaptar a una societat que demana unes
millores i que demana un canvi de paradigma, no canvien
només els centres, canviam tots perquè si no canviam tots els
centres no es poden responsabilitzar dels resultats que tenim i
això per a nosaltres és un dels punts, com a famílies, en què
tenim la responsabilitat de prendre un paper important dins de
l’educació.

I res, simplement per acabar, des de les famílies he de dir-
vos que entenem que és complicat, que aquest procés no és
fàcil, no ha estat gens, nosaltres ho sabem, n’hem format part,
però realment és il·lusionant pensar que en aquest moment
vosaltres teniu damunt la taula un document que està
consensuat per la comunitat educativa en un ampli espectre i
que tal vegada, no en tenim proves, però creiem que és l’únic
que ara mateix hi ha al panorama, quasi diríem, mundial, que
nosaltres sapiguem, que són paraules grosses, però és així.

És un exemple de participació democràtica i nosaltres
esperem que vosaltres estigueu a l’alçada. Gràcies.

EL SR. ALEMANY I RAMIS:

Bones tardes, jo som Bernat Alemany, i som conscient que
en aquests moments expressaré punts de vista més vinculats,
alguns, no únicament, però alguns, a la concertada i vull dir que
pens tant en la patronal Escola Catòlica com en la patronal
CECE, com en cooperatives, que són tres entitats que totes tres
estan adherides a Illes per un Pacte i integrades i que han signat
el document, que són part activa. Per una raó d’organització no
hi podem ser tots. Així que vull ser fidel també a tots, no només
a la patronal a la qual jo pertany.

Ja ha dit Pepita que una de les dificultats primeres que
tenguérem, que va ser dins octubre del 2014, va ser quan es
planteja al primer plenari que tenguérem, es planteja aquesta
disjuntiva o aquesta afirmació d’únicament escola pública, laica
i en català, era més o menys l’eslògan. Aquí era el moment de
ser transparents des del primer moment i dir: bé, si això han de
ser els mínims que ens hi hem de trobar nosaltres aquí no
pintam res i ni hem d’enganar a Illes per un Pacte ni als nostres
sectors als quals representam.

Va ser un moment... no era un moment fàcil i potser això...,
és una de les coses que explica, aquesta i altres més, per què
Illes per un Pacte més que un document, que també ho és, és
una experiència de treballar per consensuar, i vàrem ser
capaços d’admetre, reconèixer i acceptar la pluralitat existent
a la societat, tot i que molts dels que han acceptat aquest
consens tenen un pensament ideològic oposat, però o fem un
pacte de tots i amb tots, o no serveix de res i això ho teníem
clar.

Per tant, havíem de cercar alguna manera d’anomenar-nos
a tots els centres per superar el dualisme concertada-pública
sense negar les diferències de naturalesa jurídica i política que
hi pugui haver, però havíem de trobar un llenguatge que ens
abastàs a tots i aquí és on parlam tot el temps de centres
sostinguts amb fons públics, té aquesta explicació, no és perquè
sí.

Això ja va ser una..., a veure, això ens va ajudar a respirar
a tots perquè, és clar, si no destravàvem això un sector que
representa el 40% de l’alumnat del sistema educatiu de Balears
quedava penjat enlaire.

I molt bé, des d’aquí també va néixer el compromís perquè
tots i jo entenc que tant centres de la xarxa pública com de la
concertada, sumar-nos al compromís per una escolarització més
equitativa respecte d’escolaritzar alumnat NESE i NEE, i també
nouvingut. Això ja ha deixat de ser pur desig perquè ja hi ha
acords d’escolarització per zones que duen endavant aquest
repte, millorables, segur, però cap aquí anam. Vull recollir, i
aquí m’ho permetreu, per favor, a les línies estratègiques dels
nostres centres de tot Espanya d’Escola Catòlica tenim reforçar
i (...) l’obertura i la disposició dels nostres centres a la inclusió
d’immigrants i d’alumnes amb necessitats educatives especials.
Això ho tenim nosaltres incorporat al nostre pla d’actuació. Bé,
això era una línia també perquè aleshores tots contribuïm a
l’equitat i a superar borses de segregació.

Ens endinsam en una altra qüestió no menys important, que
és -deix el model lingüístic per al darrer bloc que tractaré, ja no
sé quins minuts em queden però supòs que tenc dos minuts...
Ah, sí?, me’n donau un i mig? Val, mig, mig per dir que
desitjam, volem en aquest document una administració que,
sense entrar ara a dir a partir de quin nivell, però que estigui
més professionalitzada, és a dir, que quan hi ha un canvi de
govern no hi hagi cent cares noves als despatxos de la
conselleria, perquè hem de tornar a començar a fer un curs de
què va això, no sé si m’explic; sí, no? Idò això estaria bé, sense
tocar aquells àmbits que no ens correspon ara aquí qüestionar,
però aquesta major professionalització, sí.

I ara pas al minut. Model lingüístic. Model lingüístic és, u,
ens situam amb perspectiva educativa, no política, educativa;
per tant nosaltres no establim percentatges de llengües; criteris,
sí, quins?, els de, u, partint de l’autonomia de centre i on està
situat el centre fer un projecte lingüístic coherent que garantirà
que les dues llengües oficials seran assolides en els seus
objectius i competències de la millor manera, a més sotmès
això a una mesura, a un seguiment i una mesura a través de les
avaluacions internes i externes, i una tercera llengua, que seria
com a mínim una tercera, l’anglès, que també ha d’assolir un alt
nivell de comunicació i de competència, perquè està massa
vinculada al futur de moltíssimes persones a les nostres illes i
a Europa en general. Tot això ho feim conscients que al nostre
punt de partida hi ha una llengua pròpia que està minoritzada
i no normalitzada, amb una dada sociolingüística prou rigorosa;
per tant també té el seu segell de llengua vehicular que no
podem desconèixer, i a posta el document parla de preferent,
sí?, perquè és pròpia.

Aleshores acab i vostè queda tranquil·la. Gràcies.
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EL SR. LLOP I POSTIC:

Bona Tarda. Som en Llorenç Llop; vinc en representació
d’ADESMA, l’Associació de directors de secundària. Si us
fixeu els meus companys han partit d’un panorama general, és
a dir, necessitat, oportunitat, com s’ha generat el procés, i el
Bernat ha començat ja a concretar l’esperit del document, i ara
ens tocarà a la Joana Maria i a mi, directament com a
professionals, juntament amb els meus companys, del sector,
començar a veure quins són els mecanismes que ens estan
impedint realment dur a terme el que creiem que és el potencial
que no només existeix a les Illes sinó a tot l’Estat.

Tot allò de què hem parlat, i una bona part de l’esperit del
document, se centra en el concepte d’autonomia de centres. El
concepte d’autonomia de centres és a tota la literatura
pedagògica de multitud de documents, però sovint, igual que el
concepte de llibertat quan hi ha companyes electorals, doncs
sembla d’aquells conceptes que tothom accepta, tothom
d’alguna manera reivindica, però..., perdoneu, que m’he de
posar el cronòmetre, però no acaba de quedar clar què és el que
significa. Tot el que hem dit pivota entorn a aquest concepte.
El document que vos hem presentat és un document
professional, perquè no es limita a emetre un conjunt de
principis i de desideràtums; fixeu-vos per exemple que
s’estableix un diagnòstic. En el cas, per exemple, d’autonomia
de centres, que diem que és el pal de pallar de tot el que
demanem, s’estableix que les metodologies dels centres són
divergents, i això és un enorme problema per intentar arribar a
una educació de qualitat. La coordinació -ho diem els que hi
treballem i per tant som part responsable- és insuficient;
veurem després com s’articula. L’avaluació és pot efectiva, no
se sap realment què és el que passa a les aules, ni està massa
clar -ho diuen tots els especialistes- què és el que funciona i el
que no funciona; no hi ha una avaluació com diuen els
especialistes que s’ha de dur a terme, i això és un gran
problema i un gran handicap per als professionals que hi
treballem, i per al que també espera la societat de l’educació.

L’organització pedagògica és molt rígida. Depenem
enormement de tot allò que diu l’administració i de tota una
sèrie de normatives, que totes elles no paren d’apel·lar a
l’autonomia però no la fan efectiva, i només quan algú hi
treballa, com passat en tots els sectors professionals, comprèn
què és el que això significa. Veiem que hi ha massa gent que
parla d’aquests conceptes sense saber el que realment implica
-ara hi anirem-, i a més a més es donen altres paradoxes, com
per exemple que pugui haver-hi equips directius que inicien la
seva tasca sense suficient formació i, a més a més, ni tan sols en
alguns casos amb un projecte directiu, és a dir, és factible
iniciar la tasca directiva sense haver presentat un projecte de
direcció. Imagineu-vos el que això significa per una tasca tan
complexa com la nostra. Correcte?

Què és el que busca el document? El document busca crear
un clima per fomentar un procés de canvi, i un procés de canvi
que, com han dit els meus companys, parteix d’una crisi social
i d’un esgotament de models considerable. Què significa, per
tant, l’autonomia de centres i què és el que busquem? En
primer lloc, autonomia pedagògica. Què significa, això?,
significa, per exemple, la possibilitat d’adaptar currículums;
tenim uns currículums tan extraordinàriament rígids que no

permeten que la innovació que s’està duent a terme en la pròpia
formació dels professionals sigui efectiva perquè tenim un
element limitador. Fixeu-vos que no estem parlant, per tant, de
recursos econòmics; estem intentant canviar la lògica.
Evidentment necessitarem recursos. Busquem treballar amb
criteris competencials, però tot i que la literatura normativa diu
que això és necessari els currículums no s’hi adiuen, i a més a
més els centres necessiten escollir opcions metodològiques
pròpies; per què?, perquè parlam de professionals que han de
tenir el suficient prestigi professional per dur-ho a terme, i han
de ser avaluats en conseqüència. Això és autonomia
pedagògica. Aquesta autonomia pedagògica no s’està donant.

L’autonomia organitzativa va en relació; no és possible una
autonomia pedagògica, és a dir, establir prioritats, si no tenim
la suficient autonomia organitzativa per dur-les a terme, perquè
hi ha una tal quantitat de normes que ho impedeixen que no és
possible realitzar-ho, i per tant tenim l’altre paller, que és
l’autonomia de gestió de personal. Els equips directius no
poden gestionar el personal ni prenen decisions, un element
molt polèmic. No és necessari anar al model britànic, ni molt
menys, ni el document ho demana; després amb les vostres
preguntes, si voleu, ho aclarirem. On anem a parar amb això?,
que és necessari un sistema d’avaluació que permeti
precisament veure on són els diferents elements que bloquegen
l’autèntic mecanisme de professionalització de la tasca
educativa, és a dir, que permetin que tot aquell potencial que
realment tenim i que tenim els professionals, que cada vegada
és més gran, pugui ser efectiu, perquè la realitat és que això no
és així. Existeix una cultura de treball, una cultura organitzativa
i una cultura d’estructuració de la feina que impedeix això,
entre altres coses pel que posa de manifest aquest document: tot
es fa de dalt a baix, i aquest document posa de manifest la
necessitat de fer-ho al revés. Plantegeu-vos quantes lleis
educatives i quantes decisions s’han pres a partir de consultar
directament els professionals; en quants sectors es pot permetre
-esperant evidentment unes expectatives- no consultar mai el
professional que sap què és el que està passant en aquell
moment?, i els professionals que saben què està passant en
aquell moment som nosaltres.

Acabo. Per tant, tot això convergeix en la necessitat de
plantejar quins són aquells elements que ens impedeixen dur a
terme aquest element, necessitem un canvi de concepte, el
concepte d’autonomia de centre per tant, significa que enlloc
d’anar de dalt a baix, és anar de baix a dalt, tenint en compte
que l’administració sempre és administració. Per tant, hi ha
alguns elements que bloquegen aquesta possibilitat que el pacte
determina...

(Se sent de fons el so d’un telèfon mòbil)

Perdoneu, l’havia posat i clar.

Acabo per tant, en 30 segons, he de dir que els cinc minuts
enlloc de sis, per tant, em permeto 30 segonets més.

El centralisme de l’administració, la síndrome de
l’especialista, el professorat que es considera professor de
biologia, de matemàtiques, d’història, però no es considera
realment educador, encara que pugui fer una bona feina, però
la seva perspectiva professional no és la que necessitem. Per
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què? Perquè tenim una trajectòria de 30 anys d’entendre una
determinada manera de treballar. L’avaluació entesa com a
rendiment de comptes, no una avaluació entesa de caràcter
formatiu, passem a comprendre què és el que ens impedeix
avançar per a partir d’aquí posar els elements necessaris.
Necessitem que des del sistema polític, els polítics ens ajudeu
en aquest aspecte.

Fixeu-vos que és un canvi de concepte, ja no parlem de
recursos, la lògica del recurs, quan més recursos millor anirà el
sistema. Els especialistes internacionalment han demostrat que
això no és així. L’informe McKinsey del 2010 va determinar
que un factor fonamental del canvi cap a la qualitat era
l’autonomia de centres, naturalment que demanem tots més
recursos, però necessitem un canvi de concepte i ara és el
moment. Per això, en la línia del que ha dit el meu company,
comencem ja a demanar, a exigir que la pròpia classe política
estigui a l’alçada del moment. La gran pregunta és, ens podem
permetre ignorar una iniciativa com aquesta després de set anys
de greu crisi social i política?

El pal de paller crec que està en la qüestió del professorat
de què parlarà ara la meva companya.

Gràcies.

LA SRA. MAS I CUENCA:

Bé, primer de tot em perdonareu per la veu que tenc, però
no m’ha agafat en el meu millor dia. Bé, som Joana Maria Mas,
som presidenta de l’Associació de Directors d’Educació
Infantil i Primària de Mallorca i per sobre de tot docent, mestra
d’escola.

Bé, el punt de professorat va ser un dels punts en què va
costar més arribar a acords dins el debat del document de pacte.
Però jo voldria reprendre i resumint un poc tot el que han dit
els meus companys, que l’objectiu que perseguíem i que
seguim perseguint, és aconseguir una veritable transformació
dins les aules i dels centres, un canvi real a l’educació dels
nostres joves i dels nostres infants, perquè són els futurs
ciutadans del segle XXI i no podem seguir ensenyant dins les
aules amb models que ja no responen a les seves necessitats.

Aquest plantejament va fer que el pacte es plantegés que
s’havien de treballar quatre aspectes que eren: la formació
inicial del professorat, la professionalitat dels mestres ja en
actiu i el reconeixement professional i social de la seva funció,
la provisió de places dins els centres i l’avaluació contínua del
professorat. 

La formació inicial passa perquè els programes de la
universitat han de respondre a les necessitats de les escoles
d’avui en dia i, per tant, els programes s’han d’actualitzar,
s’han de millorar per aconseguir que els mestres que surtin
formats, estiguin formats tant en coneixements pedagògics, com
didàctics, com en aptituds i capacitats emocionals per atendre
les necessitats actuals de l’alumnat que tenim en els centres.

Els programes dins la universitat fa anys que no han canviat
i això fa que actualment encara els mestres no estiguem
totalment preparats per donar resposta a les necessitats que

sorgeixen dins les escoles. Aquest punt va ser un punt que va
costar arribar al consens, però al final vàrem ser suficientment,
diguéssim, altruistes per aconseguir arribar a un punt en què
tots estàvem d’acord.

El tema de la professionalitat passa per la provisió de
places. Què passa? Jo voldria posar un exemple, ningú no es
planteja, ningú no s’atreviria a plantejar que un metge no s’ha
d’actualitzar i no ha de tenir la millor formació per atendre de
la millor manera els seus pacients, i dins educació sembla que
això a vegades fa mal a les orelles sentir-ho, però veritablement
els mestres s’han de formar de manera contínua, perquè
l’alumnat i els centres canvien de manera contínua. Avui en dia
afortunadament ens trobam dins un moment de canvi dins els
centres, un canvi on s’inicien moltíssims de projectes
d’innovació. Aquests projectes d’innovació van lligats a
formació, formacions específiques lligades a un projecte
educatiu que el centre i el claustre ha definit que és el que vol.
No es poden perdre recursos en canvis constants de professorat,
el professorat arriba a un centra i es forma, en aquella formació
s’inverteixen uns recursos, un temps i uns recursos que
l’administració posa per fer aquesta formació, i després és
possible que a l’any següent aquests projectes no puguin
continuar, per la dificultat en què el professorat pugui seguir en
el centre. 

Per tant, un dels punts que el pacte tenia com a molt
important era que el centre, no els directors, que això va ser un
malentès que hi va haver en aquell moment, no els directors,
sinó que els directors en representació de la comunitat
educativa del seu centre, del claustre i en funció del projecte
educatiu que el centre ha definit, puguin perfilar la plaça que
aquell centre requereix per poder dur endavant el projecte
educatiu que ha definit. No una definició de projecte educatiu
d’una manera arbitrària, sinó basat en estudis científics de
quines són les necessitats de cada centre. Evidentment cada
centre té un entorn i un alumnat diferent i per tant, el projecte
educatiu ha de ser diferent a cada entre.

No sé com vaig de temps, vaig bé? Queda un minut,
d’acord.

L’altre punt era el d’avaluació permanent. L’avaluació
permanent del professorat és un element imprescindible perquè
els projectes educatius tenguin continuïtat, és a dir, els mestres
necessitam formar-nos i adaptar-nos als continus canvis
metodològics que s’implementen i que són necessaris posar en
pràctica. Per tant, aquesta formació..., això va dur un poc de
conflicte, demana que els mestres siguem avaluats, no només
els mestres però, sinó tota l’estructura educativa, és a dir,
pensant en una estructura en piràmide, han de ser avaluats els
mestres, han de ser avaluats els directors i tot el procés que està
per damunt nosaltres, però no ha de ser mal vista una avaluació
del professorat, tenint en compte que això durà a la millora de
tot el sistema educatiu. 

En cap moment el pacte no va voler donar a entendre que
els mestres havien de ser acomiadats, que va ser un punt calent
que hi va haver, sinó que és vera que hi ha un fragment del
pacte que jo voldria llegir, perquè voldria dir que aquest
fragment va ser un punt on hi va haver molta negociació i hi va
haver renúncies. En un principi el pacte classificava el
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professorat en quatre nivells, sent el nivell mínim el de novell
i el màxim el d’expert. Això al final es va rebaixar, va ser una
concessió que els que formàvem part del pacte, vàrem accedir
a modificar-ho.

I després hi ha algun fragment que diu que “s’haurà de
definir un sistema d’avaluació de la tasca docent, a qui
obtengui valoracions negatives constants de directors,
companys, metges, famílies, o inspecció, al llarg dels anys amb
un mínim de tres, s’aplicarà programes tutoritzats de millora.
Si aquests programes tampoc no funcionen, l’administració
haurà d’aplicar les mesures que permetin la legislació vigent,
amb totes les seves conseqüències per tal de garantir els drets
de l’alumnat i de la comunitat educativa.”

Aquest punt, amb aquest redactat, va ser una rebaixada
important del document inicial, que sí que demanava que
després de tres anys que un mestre no pugui demostrar que es
troba a l’alçada de l’alumnat que té, pogués en certa manera
necessitar la intervenció de l’administració.

No sé si he arribat al temps?

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies per les seves aportacions. I ara
procedeix la suspensió de la sessió per un temps màxim de 45
minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions. Per la qual cosa es
demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió o si
podem continuar? Podem continuar, molt bé.

Per tal de formular preguntes, tot seguit procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Núria Riera, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Bé, en
primer lloc en nom del Grup Parlamentari Popular volem donar
la benvinguda als membres que representen la plataforma
d’Illes per un Pacte que sou aquí presents i en representació
vostra evidentment de tots aquells que han format part
d’aquesta feina durant aquest temps, però especialment a
vosaltres evidentment perquè heu vengut aquí a explicar-nos la
feina i els acords que heu assolit entre vosaltres.

I dir-vos que el Grup Parlamentari Popular també hi és per
assolir acords dins el Parlament, que és la nostra feina, que
volem partir d’aquest document que heu treballat durant tant de
temps amb tanta implicació i volem aportar aquest granet
d’arena com a grup parlamentari, ben igual que segurament
diran la resta dels grups, per assolir aquells grans acords de
mínims que tots hauríem de tenir per sempre en un tema tan
important com és l’educació i que afecta no només a nosaltres
a nivell familiar, sinó que ens afecta a tots a nivell social, a
nivell econòmic i a nivell d’Illes Balears.

Dit això, em dedicaré més detalladament a fer un poc les
observacions i els dubtes que tenc, perquè el nostre temps és
molt limitat.

Voldria saber, crec que és molt important, quina és la
diagnosi inicial sobre la qual heu treballat per elaborar aquest
document d’Illes per un Pacte perquè, és clar, és important
saber on ens trobam, quina és la situació de les Illes Balears i
què hem d’arreglar, a què hem de posar fil a l’agulla, que diuen
col·loquialment, i sobre aquest anàlisi sabrem si les mesures
que proposau són vàlides, són operatives i poden resoldre
aquells problemes que té la nostra educació, que tenen els
nostres centres educatius o que té la formació que donam als
nostres fills. Perquè primer hem de saber els problemes que
s’han detectat per saber si les solucions són vàlides. 

Per tant, ens agradaria saber si teniu un document de
diagnosi inicial o on es troba aquesta diagnosi, si ens la podeu
aportar i sobretot també si surt d’experiències prèvies,
d’aportacions tècniques, d’investigacions, un poc de tot o altres
de la vostra experiència pròpia per saber la justificació més
científica de les solucions que ens proposau. 

En relació amb el document, nosaltres, per la lectura que
hem fet i un poc pel que ens heu explicat pensam que abraça
més un canvi social, fins i tot més enllà que un canvi educatiu,
encara que estan molt interrelacionats, però no hem de perdre
de vista que hi ha un entorn, a part d’aquest canvi social que
suposa aquest document, l’entorn individual de cada infant. És
a dir, hi ha una familia, que és l’entorn immediat del nin,
després hi ha un entorn social o de grup, que és aquella zona
que comentàveu on es mou, on es troba el centre, i després
l’entorn social que suposen les Illes i després la nostra
comunitat. 

Pensam que aquí és molt important el paper de les famílies
com a entorn immediat del nin. Pensam o volem saber si heu
tengut en compte que les famílies han de tenir aquell dret a
decidir lliurement el model educatiu que han de tenir els seus
fills que considerem més pròxim a aquesta realitat immediata
que tenen els nins i, per tant, la millor per a aquests nins, no
només des del punt de vista lingüístic únicament, com ha dit
Bernat, sinó amb relació a tots els aspectes que suposen una
educació integral. Pensam que no s’ha de perdre de vista
aquesta diversitat i aquesta oferta per poder cobrir la demanda
dels pares amb llibertat per als seus fills. Per tant, volíem saber
quines mesures heu previst per garantir aquesta llibertat de les
famílies.

També voldríem saber quines mesures heu previst, si heu
analitzat la necessitat d’oferir igualtat d’oportunitats a tots.
Igualtat no entesa només com a equitat sinó entesa com a
possibilitat d’oportunitats, és a dir, igualtat entre iguals, no
igualtat per a tots iguals sinó que tothom tengui les mateixes
oportunitats en funció de la realitat en què es troba, és a dir, la
vertadera igualtat d’oportunitats. D’aquesta manera seria una
equitat entesa com a adequació als objectius col·lectius perquè
puguin ser assolits, tant de bo per a tots, però almanco per a la
majoria.

Voldríem saber també quines mesures heu previst per
aconseguir l’excel·lència educativa. Vivim en una comunitat on
sabeu que tenim o vàrem passar l’any 2008 a un 40%
d’abandonament escolar, la passada legislatura es va arribar al
26,7, crec, més o manco, i ara avui en dia està en el 26,9,
aquest darrer trimestre varen sortir les dades fa dos o tres dies.
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Per tant, aconseguir aquesta excel·lència d’evitar o de reduir
l’abandonament, el fracàs escolar que és molt elevat,
l’absentisme que, per exemple, a Eivissa es veu que és molt
elevat, Pepita deu tenir... davant altres comunitats com, per
exemple, el País Basc o altres comunitats que tenen una
situació amb una excel·lència educativa molt palpable. Si heu
previst mesures per garantir que se superin les dificultats
personals, econòmiques i socials per accedir d’aquesta manera
a aquesta igualtat d’oportunitats que deia abans. 

Després ja un parell de qüestions, aquestes eren les més
importants, però després altres qüestions. Voldria saber si heu
pogut analitzar, supòs que sí, el document que se’ns ha
presentat al Parlament pel Consell Escolar i l’heu comparat
amb el document inicial que vàreu signar vosaltres abans
d’entregar-lo al Govern, quines diferències?, supòs que ha
seguit una trajectòria dins el Consell Escolar, ha sofert una
evolució? Quines parts del document inicial que vosaltres vàreu
signar ja no hi són a aquest document perquè a nivell de
Consell Escolar han estat, doncs, entrebancs, impediments o no
s’han pogut -sí, Sra. Presidenta, tot d’una acab- no s’han pogut
arribar a acords?

Després qüestions concretes, heu previst, heu parlat
d’autonomia de centres, si hi ha qualque límit a aquesta
autonomia per garantir uns mínims d’aquella excel·lència que
deia. Heu parlat d’avaluació de centres, com la proposau? Si ha
de ser un rendiment de comptes, quin tipus d’avaluació faríeu?
Si feu l’avaluació només de professorat personal docent, no
docent també supòs que sí, i si feu l’avaluació de nins i nines
per assolir els objectius que deia abans d’excel·lència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, hauria d’anar acabant, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

I finalment, el paper de les famílies i de la inspecció del
centres.

Gràcies, Sra. Presidenta. Disculpau  que m'hagi allargat
amb el temps.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Voldria començar la meva intervenció
donant les gràcies als diferents membres d’Illes per un Pacte
que han comparegut avui aquí i que ens varen fer entrega a la
Conselleria d’Educació, per tant, a aquest govern, del document
que durant tot aquest temps han estat treballant. 

Jo tractaré de posar fil a l’agulla realment i de fer preguntes
directes perquè el temps és limitat i perquè hi ha moltes coses
a demanar. 

Crec que partim d’un diagnòstic, d’una diagnosi prou
comuna, partim d’aquesta idea que seguim treballant en la
nostra escola amb currículums del segle XIX, a unes
infraestructures del segle XX amb alumnat del segle XXI i això
provoca uns desajustos que fan que dins l’escola de les Illes
Balears hi hagi problemes que no s’acaben de superar, que no
s’acaben de superar malgrat els avanços que es fan després de
la desfeta i de les accions destructives que va dur a terme el
Govern del Partit Popular, en resposta al qual jo crec, a totes
aquestes desfetes i accions, es varen posar en marxa iniciatives
com aquestes per tal d’evitar que amb canvis de legislatura
haguessin canvis radicals i dràstics en la manera de fer política
educativa, perquè és cert que això provoca terratrèmols i manca
d’estabilitat en una qüestió que ens hauria d’importar i que ens
hauria de guiar a tothom, el fet que hi hagués una idea
d’educació compartida independentment del color del partit
polític al Govern.

Passaré ràpidament a les qüestions més concretes que vull
demanar. Una d’elles està relacionada amb una pregunta molt
concreta i és, què espera el vostre equip, què esperen vostès
d’aquesta comissió per a un pacte educatiu, què és el que
realment pensen que nosaltres com a diputats i diputades
podem fer des d’aquí?, i, com pensen que podem fer-ho amb
els problemes competencials que tenim? És a dir, per fer una
llei educativa i per incorporar molts dels punts que vostès han
recollit en el seu document tenim problemes de competències,
llavors, com pensen que podem enfocar aquest límits
competencials a l’hora de poder traduir el document en una
propera llei?

En tot cas, vull advertir, crec que això és una qüestió
compartida per tots els membres d’aquesta comissió, que el seu
objectiu no és nosaltres fer una llei, la llei l’ha de fer el Govern,
sinó mirar quins són els punts amb els quals, dels recollits en
aquest document, podem estar d’acord per tal de després poder
traslladar-los a la conselleria i guiar l’acció de confecció
d’aquesta futura llei que, ja he dit, nosaltres no farem.

Després, tots han parlat d’aquesta idea del document, que
he llegit amb atenció, recull aquesta idea de l’educació en
equitat, però sabem del projecte educatiu inclusiu, que són
qüestions que nosaltres compartim absolutament, però després
veim que hi ha desequilibris en la redistribució, per exemple el
Sr. Alemany ha parlat concretament d’alumnat NESE i de
l’alumnat NEE, veiem que encara es perpetuen aquestes,
diguem-ne, desigualtats en la distribució. Com pensen que es
pot fer un repartiment més equitatiu, més just i que camini més
cap a l’educació en equitat de tot aquest alumnat que es
concentra en determinats centres evidentment gairebé sempre
públics?

Després una altra pregunta molt concreta és, per què
consideren vostès que es varen produir els vots particular al
Consell Escolar de les Illes Balears? I, per què justament varen
ser els sindicats els que varen produir o votar d’aquesta
manera? És a dir, per què varen votar en contra d’aquest pacte?
S’han referit tots vostès que aquest document volia avançar en
la idea de la unió de la comunitat educativa per tal de garantir
uns mínims en educació, independentment del color del partit
polític perquè s’han produït justament en els sindicats quan
justament, a més a més, s’han referit també vostès a la idea que
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la qüestió del professorat és fonamental. Si és la qüestió de la
llengua, si és la qüestió del professorat, exactament, què és el
que ha guiat aquest vot particular des del seu punt de vista?
Perquè també tendrem l’oportunitat de sentir i d’escoltar en
aquesta comissió a les persones o als sindicats que varen fer el
vot particular.

I, per anar acabant, no es fa al document cap tipus de
referència a la LOMCE però sí que és cert que hi ha línies que
apunten a la direcció que seria una idea que compartirien els
diferents membres d’Illes per un Pacte el rebuig a la política de
retallades. Per això estaria bé també tenir qualque input
respecte d’això, de com afronten aquestes polítiques de
retallades.

I en relació amb això -i ja aniré acabant- m’agradaria saber
si, encara que crec que ha estat el Sr. Llop que ha dit que... la
qüestió de la innovació pedagògica no estava relacionada amb
recursos econòmics, quina valoració fan del fet que aquí, en
aquesta comunitat autònoma, encara continuem per..., bé, per
sota no, crec que hem arribat o arribarem l’any que ve al 3%
del PIB, si pensen vostès que el finançament és suficient, si
pensen que el finançament és determinant per aconseguir una
educació de qualitat. 

Sabem que aquest document que vostè cita, Education for
All de la UNESCO, recomana que sigui un 6% del PIB el que
es dediqui a recursos d’educació, si vostès pensen que amb un
3% és possible arribar a aconseguir una excel·lència educativa
en la nostra comunitat autònoma i si això és independent de la
qüestió de la renovació, la innovació pedagògica que és
absolutament necessària.

I amb això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, ja he acabat. Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la diputada Bel Busquets, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També vull agrair a tots els
membres de Illes per un Pacte als quals he anat seguint durant
tota aquesta aventura que han duit a terme i que ha donat aquest
fruit d’aquest document que després de passar pel Consell
Escolar ens ha arribat a nosaltres.

Quan us escoltava parlar, heu destacat alguns dels aspectes
de document, m’he quedat amb una sèrie de qüestions que
voldria remarcar, tal vegada no tant preguntes, perquè ja he dit
que jo sí que vaig seguir en primera persona un pot tota
l’elaboració i... i veient un poc com anaven desenvolupant-se

els esdeveniments i també sabent de les crisis que hi va haver,
després de la superació d’aquelles crisis, etc., i després que
imperàs aquell esperit que vosaltres anomenau l’esperit de
pacte.

Per una qüestió que voldria remarcar, aquest moviment
sorgeix de baix i sorgeix amb una idea clara de voluntat de
participació ciutadana, una participació democràtica que
després extrapolau al que ha de ser també una escola, que ha de
prioritzar també aquesta participació ciutadana.

A més a més també apel·lau a aquesta voluntat d’acord, no
va venir de gratis, vareu deixar cadascun de vosaltres de
defensar la paradeta, vareu superar els orígens per tenir clara
aquesta voluntat de futur, fins i tot de camí cap a la utopia, però
hi havia diferències i interessos diversos des de les famílies, els
docents, el món econòmic, el món pedagògic, la diferència
també de realitat de cadascuna de les Illes, però hi havia
aquesta voluntat d’acord que caminava cap a una millora de
l’educació i aquesta millora de l’educació apel·la a
l’excel·lència i a l’èxit educatiu, que és una manera positiva de
dir que lluita contra el fracàs escolar, però com que m’agrada
ser positiva m’estim més dir que camina cap a l’èxit educatiu.

Per descomptat aquest èxit educatiu ha d’estar basat en
l’equitat que és allò de donar a cadascú allò que necessita, no
tant la igualtat... que amb la inclusió i amb la qualitat educativa.

I això, aquest camí, ha de ser una renovació del sistema
educatiu que tenim perquè el sistema educatiu que tenim ens
està donant uns indicadors que no van cap a l’èxit, hi anam
caminant, però hi ha xifres que no ens agraden gens, que és
aquest 26% d’abandonament escolar. Per tant, aquest “hem de
canviar el sistema perquè volem canviar la realitat”. 

I a més a més també hem de renovar el sistema -i apel·lo a
una notícia que va sortir ahir- perquè el nostre alumnat suspèn
en qüestions tan clares com treballar en grup. L’escola no està
dóna resposta als canvis socials que vivim, no només
tecnològics, que també, però també en la manera de relacionar-
nos, etc.

Per tant, la voluntat aquesta d’unió de la comunitat
educativa i a més a més de totes les illes, que és una gran
superació; aquest treball per a una educació millor, perquè
necessitam donar resposta a unes mancances del sistema
educatiu apel·la... crec que és aquest canvi que necessitam tots.

Ara consultava les xarxes socials i ens apel·lau també a
nosaltres i ens deis: “podem comptar amb vosaltres?, ens
fallareu?, o “no ens heu de fallar”, crec que ens diu. 

La voluntat és de nosaltres també caminar cap aquest acord,
la voluntat és d’arribar a un pacte que doni una estabilitat al
sistema educatiu amb totes aquestes renovacions, però també
és veritat que necessitam incorporar el màxim... sí, parlam de
partits, però també d’agents socials. Per tant, hem de caminar
perquè siguem els més... com més, millor.

I és ver que tenim un problema, que la competència
legislativa és a grans trets de l’Estat i també el finançament, els
problemes de finançament també ens vénen de l’Estat.
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Per tant, tots som conscients que aquesta comunitat està
infrafinançada, per tant, això serà una lluita que haurem de dur,
que haurà de dur el Govern endavant i els partits que donam
suport al Govern espitjar cap aquí.

També apel·lam que la futura llei..., les lleis educatives que
hagin de sorgir des de l’Estat espanyol, esperem que siguin
poques, també apel·lam que hi hagi un pacte i que per tant,
sigui una llei... des del meu grup polític pensam que amb molts
de mínims perquè les competències educatives al final estan
transferides a les comunitats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Busquets, hauria d’anar acabant.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

...sí, perdonau, per tant, apel·lam a aquesta... una llei que
també sorgeixi d’un pacte, però pel que ens concerneix a
nosaltres apostam pel Pacte per... les Illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, primer vull
agrair a tots els membres d’Illes per un Pacte que avui ens
acompanyen, agrair-los que siguin aquí a explicar-nos sobretot
la problemàtica que vos heu pogut trobar, però també vull
donar-vos l’enhorabona perquè heu estat capaços des de la
societat i des de tot el sector educatiu d’arribar a aquests acords
i amb aquests deixar i fer moltes cessions que per ventura
inicialment no hi estàveu disposats tots per al bé de l’educació,
sobretot dels infants i dels futurs adults d’aquestes illes. Això
per començar.

Som conscients que hi havia, jo no parlaré de cap partit
polític, però que hi havia una... que hi ha hagut un canvi, hi
havia una preocupació social i educativa des de feia estona
perquè es veia que les coses no funcionaven així com
pertocava.

També hem de ser molt conscients que hi ha la llei estatal
i la llei autonòmica, que diferents companys ho han anat dient,
per molt que facem una llei autonòmica no podem trepitjar mai
les competències que té a l’Estat i per tant, hem de ser molt
conscients de fins on podem arribar. Hi ha segons quins punts
dels quals parla dins el pacte o dins el document que ens heu fet
arribar que sí que toquen temes que per ventura són
competència a nivell de l’Estat.

Per ser..., moltes de les preguntes que havia mirat o que
havia... que us volia fer ja han estat fetes, és veritat que per part
nostra també teniu... o a Illes per un Pacte té el suport total del
nostre grup polític o del nostre grup parlamentari, així com

esperam que durant el transcurs de la tramitació de la futura llei
puguem accedir a vosaltres per a qualsevol qüestió en vistes a
un consens per a tots. Crec que hem de ser, com a polítics,
seriosos i responsables i posar-nos al mateix nivell que heu
estat vosaltres, i poder entre tots arribar a uns acords i fer les
sessions oportunes perquè aquests acords siguin... arribin a una
possible llei.

M’agradaria saber si la gent que s’ha anat despenjant, o les
entitats o associacions, d’Illes per un Pacte, heu tengut
converses amb elles per poder una altra vegada posar-se
d’acord, a veure si s’han atracat. M’agradaria saber -que també
s’ha demanat- si des del moment en què Illes per un Pacte va
entregar el document a la conselleria i al consell escolar, si ha
minvat el document, si hi ha hagut qualque tipus de retallada i
en quin sentit. M’agradaria saber quins mínims considerau que
no es poden deixar de banda, que han de ser sí o sí necessaris
en aquesta futura llei educativa. També s’ha parlat d’una feina
piramidal començant des de baix cap a dalt; m’agradaria saber,
sobretot als dos membres de les associacions de directors, tant
de secundària com de primària i infantil, si des de la conselleria
se vos ha sol·licitat ajuda per començar a elaborar la Llei del
pacte educatiu.

I, en principi, res més. En tot cas en el segon torn ja vos
faria més preguntes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, però em temo que tinc dret
a deu minuts, com els altres; és que m’ha dit cinc minuts, que
quedi clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tots han tengut cinc minuts, Sr. Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah, sí?, ostres...

LA SRA. PRESIDENTA:

...i vostè, igual que els altres, també.

(Rialles)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ara hauré de retallar sobre la marxa la meitat del meu
discurs. Bé, tot i així dedicaré el temps de rigor a donar-los les
gràcies per la seva presència aquí. Els felicito per la presentació
que han fet, perquè és molt difícil repartir-se el temps en les
petites dosis en què ho han hagut de fer, i tot i així doncs ha
estat molt entenedor, crec que han tocat els temes més..., els
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temes clau del pacte, i no han eludit els temes més polèmics, i
per tant doncs crec que ha estat una presentació molt útil.

Ara estic mirant el que retallo del que m’he preparat i, bé,
aniré, doncs, al gra, és a dir, el nostre grup polític està
totalment compromès i crec que entenem perfectament la idea
de la necessitat d’un pacte. Hem dit moltes vegades en aquest
parlament que per a nosaltres, i això és difícil de dir en un
parlament on es discuteixen molts temes, que la carpeta més
important que tenim és la de l’educació, i és difícil de dir
perquè evidentment hi ha molts temes que es toquen aquí, però
per al nostre grup polític és així, és així sobretot per la
incidència que té això en el futur de les nostres illes i també per
la incidència que té en la resta dels temes que discutim moltes
vegades, sobretot doncs temes relatius a l’economia, que tan
ens preocupen, doncs moltes vegades veiem els lligams que té
el fet de tenir un sistema educatiu que no acaba de funcionar
com ens agradaria, amb la incidència negativa que té en molts
dels aspectes d’economia. Quan dic economia vull dir benestar
de la gent que viu en aquestes illes, i per això creiem que és tan
important.

I crec que també entenem la idea que ha estat expressada
per alguns dels que han pres la paraula del pacte com a
renúncia; és a dir, nosaltres també estem disposats a renunciar,
és a dir, veiem que és tan important poder disposar d’un
sistema educatiu estable, valorem tant el treball que heu fet des
de la societat civil, que heu mostrat una maduresa que moltes
vegades els polítics també hauríem de ser capaços d’emular, de
renunciar tots i cadascun de vosaltres a alguns dels vostres
elements clau per posar-vos d’acord en uns mínims compartits,
i nosaltres com a partit polític també estem disposats a fer això;
i també estem disposats, evidentment, entenem que quan donem
suport també a aquest pacte en seu parlamentària i quan donem
suport a una llei hi haurà aspectes que no ens agradaran
d’aquesta llei, però ho farem a canvi que altres també hagin
renunciat a algunes coses i aconseguim aquest model estable.

Clar, amb aquesta aproximació que estic fent d’entrada hi
ha un contrast important, que és que jo veig que el pacte social
que heu assolit vosaltres és molt més ampli que el pacte polític,
perquè el pacte polític en aquests moments és molt coix. De fet
l’equivalent a la majoria absoluta d’aquesta cambra no ha donat
suport al pacte polític; llavors tenim aquest contrast i crec que
la feina que tenim ara és aconseguir que aquest acord que heu
assolit, que crec que és molt ampli i que crec que realment la
falta de translació al Parlament de l’amplitud del vostre acord
és, diguem, per errors de contacte dels partits polítics que no li
han donat suport amb segments amplis de les seves bases;
evidentment no sóc ningú jo per dir com es relacionen amb les
seves bases els altres partits, però simplement el que vull dir és
que no pensem que pel fet que traslladant-ho als nombres que
tenim en aquest parlament no hi hagi un acord majoritari en el
pacte, en el document de pacte que tenim, no pensem que
realment aquesta voluntat social no és tal. Jo crec que realment
hi ha una voluntat social majoritària, que tothom entén que per
arribar a aquest pacte s’ha de renunciar a alguns elements.

Heu tocat els elements que crec que són bàsics per
aconseguir aquest pacte; heu parlat de l’autonomia del centre
i dels temes de professorat, que realment per això deia que heu
tocat els temes clau. Com deia la portaveu de MÉS per

Mallorca, la Sra. Busquets, clar, són aspectes aquests que són
tan clau, són fonamentals, que són altament dependents de les
polítiques estatals. Crec que ja es veu a simple vista que el
sistema funcionarial no casa bé amb la innovació, en cap àmbit,
però encara menys en l’àmbit educatiu; és a dir, suposa moltes
limitacions, moltes lloses, el fet que... doncs sobretot el que és
la part del sistema públic estigui regit per aquest sistema
funcionarial. Per tant nosaltres, quan ens disposem a poder
parlar sobre un projecte de llei que ens ha de remetre el
Govern, i que com s’ha dit, ho ha dit la Sra. Camargo, és
independent del treball que estem fent ara, és a dir, el Govern
ha de fer el projecte de llei igualment -acabaré de seguida, Sra.
Presidenta-, nosaltres farem molt èmfasi en tots aquests
aspectes; és a dir, mirar tots aquests aspectes, intentar trobar
totes escletxes possibles en el sistema per tal de fer més flexible
tot el sistema d’organització dels centres, que malauradament
la llei educativa estatal ho regula en excés, i tots els sistemes de
formació, provisió, avaluació i promoció del professorat, que
també estan molt condicionats per la normativa estatal. Creiem
que hem de trobar les escletxes per permetre major flexibilitat
al sistema i assolir els objectius que marqueu al document.

I per últim només he de dir que no faré preguntes perquè els
grups que no donen suport al pacte que us n’han fet moltes i
crec que necessiteu temps per respondre’ls, a ells, més que als
que ja estem convençuts.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Elena Baquero, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Nosaltres, des del nostre grup, us donam les gràcies,
moltíssimes gràcies per ser aquí per explicar-nos quina ha estat
la vostra feina, les vostres renúncies, les hores invertides, els
milers d’hores invertides per arribar a aquests acords. Tant de
bo nosaltres, com ens apel·làveu, estiguem a l’alçada.

Crec que el que s’ha de reconèixer..., bé, jo només tindré
una pregunta o un incís, que m’ho expliqueu una mica millor;
el que s’ha de posar molt en valor és també la vostra capacitat
d’esforç per arribar a aquest acord, però també la vostra
humilitat per l’autocrítica, ho heu explicat tots: heu estat
capaços de posar-vos en entredit vosaltres mateixos per saber
en què fallàveu; o sigui, a part de l’administració, de tot el
sistema, vosaltres mateixos en què esteu fallant, i això crec que
és..., tant de bo nosaltres ho féssim, tant de bo els polítics
també féssim aquest esforç. S’ha de posar en valor, com ja han
dit tot, l’esforç per..., i constatam l’esforç que heu fet per la
participació de tots els sectors de la societat, sobretot, clar,
vosaltres, la comunitat educativa, però també heu parlat
d’arquitectes, de metges, bé, de tot en general. És molt
d’admirar la participació sobretot dels professors, perquè sou
els professors, el sector, sou les persones que tireu endavant,
que esteu educant aquesta societat. Llavors crec que heu fet la
crítica: com s’entén que un polític no demani als professors per
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fer un document, per fer una llei? Doncs enhorabona també per
això.

M’ha quedat una mica..., una mica en el que m’agradaria
incidir, o que m’expliquéssiu la participació de l’alumnat, que
és la part que m’ha quedat una mica més penjada. Jo sé que han
participat associacions d’estudiants i estudiants pel seu compte,
si podeu explicar una miqueta com ho vau aconseguir, com els
vau implicar.

I constatar el fet, que jo crec que també té molt de valor de
la total independència dels partits polítics, és una cosa que heu
fet des de la base, heu fet vosaltres, independentment del que
pensessin, o de què arribessin a pensar, o que volguéssim els
partits polítics.

Ha estat molt pedagògic la..., i crec que s’hi ha de fer incís
i teniu una feina important per fer, fer entendre a tothom de la
importància de l’autonomia del centre, del per què. No és un
caprici, no és una llibertat per fer el que vulgueu, sinó que té tot
un motiu, en qüestió de llengua ho ha explicat el Bernat, el
model lingüístic, que cada centre tingui el seu projecte i perquè
el té diferent un centre d’un altre, per això l’autonomia del
centre, no només en tot en general, sinó també en el projecte
lingüístic.

I no ho sé, des del nostre grup polític total confiança i
esperem, de veritat estar a l’alçada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Una vegada escoltades les
intervencions dels grups parlamentaris i atès que tenim una
limitació de temps, m’agradaria saber quines seran les persones
que tendran la responsabilitat de contestar les qüestions
plantejades d’entre tots...

(Remor de veus)

Sí, sí, es poden distribuir, però m’agradaria saber si parlaran
tots, o...

(Remor de veus)

Tots. Bé, tenen...

(Continua la remor de veus)

Hi ha una limitació de temps i això sí que hauríem
d’ajustar-nos al màxim. Tenim deu minuts per contestar les
qüestions que vostès trobin que han de contestar. Tenen la
paraula.

Tots els diputats tenien coneixement del temps que hem
marcat, per al seguiment d’aquesta compareixença.

EL SR. LLOP I POSTIC:

Si els sembla (...) particular i així, perquè al cap i a la fi,
respondre a totes i cadascuna d’elles, que les podem respondre

a totes, és a dir, estan molt ben formulades i respondre-les en
deu minuts és impossible. Amb la qual cosa, anirem a allò que
realment volem, que és la primera pregunta que plantejava la
Sra. Camargo i que crec que és clau. Què esperem nosaltres de
la comissió?

El primer que esperem és comprendre la naturalesa d’aquest
document. Aquest document no és una llei educativa, no
pretenem ni evidentment voldríem substituir la feina que
pertany als polítics. Nosaltres no pretenem una llei educativa,
aquest document no és una llei educativa i no és el final d’un
camí, és l’inici, és un punt de partida, i és un punt de partida
per a, a partir d’aquí precisament estirar aquells elements que
considerem bàsics.

Què esperem de la comissió? Esperem de la comissió que,
una vegada compresa la idea de què és necessària una llei
educativa, que aquesta llei educativa pugui reproduir l’esperit
del que hi ha aquí i el que hi ha aquí és que hi ha un paquet
d’elements que considerem que poden entrar en qualsevol llei
educativa, independentment dels diferents elements que
diferencien des del punt de vista ideològic els diferents partits.
És per això que fent gala precisament de la nostra capacitat
d’arribar a un pacte, hem deixat de banda alguns aspectes que
considerem que serà la llei que els determinarà, d’acord? Per
exemple el tema lingüístic, la laïcitat, etc. Però que hi ha un
paquet d’elements que es poden dur a terme perquè fan
referència a la necessitat professional d’anar avançant, com per
exemple l’element d’autonomia de centres.

Entenem que qualsevol grup polític, sigui un, dos, o tres
grups polítics, que arribi a la Conselleria d’Educació, és capaç
de dur a terme una planificació d’aquest tipus, sense tocar
necessàriament aspectes ideològics; és a dir, els aspectes
ideològics els deixem en mans dels partits, però és
perfectament possible treballar en la línia d’aquest document.
Per això, per concretar-ho sol·licitem que hi hagi una comissió
de seguiment de la que nosaltres en formem part, precisament
perquè com a professionals ajudar a veure i a respondre algunes
d’aquestes preguntes de com ho durem a terme. Però és
perfectament possible establir un mecanisme a través del qual
el repartiment de l’alumnat sigui més equitatiu, sense que
necessàriament els partits polítics estableixin una línia
vermella, amb la qual cosa ja és impossible tirar endavant i
arribar a un pacte educatiu.

La filosofia del pacte precisament rau en això, convèncer
que hi ha una sèrie d’elements en què els diferents partits
polítics es poden posar d’acord pura i simplement perquè és
una qüestió professional, com per exemple intentar que a nivell
màxim els responsables de l’administració no siguin canviats
sense avaluació i si algú té una avaluació positiva no sigui
canviat pura i simplement per quotes de partit, és un exemple.
Això és factible, és factible perquè per exemple un cap de
negociat que té experiència, té al darrera tot un bagatge
professional que a nosaltres ens és molt útil i a nosaltres ens és
igual si és d’un partit polític o d’un altre. I això és factible, amb
la qual cosa indica..., -he d’anar molt ràpid, perdoneu
l’acceleració-, indica que a partir d’aquest element, llavors
nosaltres el que esperem és que precisament aquests elements
que estan intentant bloquejar l’acció professional que duim a
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terme, puguin anar desapareixent, com per exemple, la qüestió
de la formació.

És cert que i en som conscients, que una cosa és la llei
autonòmica i una altra cosa és la llei estatal. L’esperit que aquí
implica, per exemple, l’autonomia de centres, es pot dur a
terme amb moltes lleis educatives, aquí la realitat és que
algunes lleis educatives han plantejat com a desideràtum
l’autonomia de centres, però després tenien tota una sèrie de
mecanismes que bloquejaven aquesta possibilitat. El que
demanem és que precisament la comissió, juntament amb la
pròpia comissió que es formi aquí, trobi la forma que sabem
com dur-la a terme, perquè aquest bloqueig no es produeix, de
tal manera que pot haver-hi un currículum, pot haver-hi una
sèrie d’elements, però que d’alguna manera es respongui a
l’esperit. Aquest esperit està en l’autonomia de centres, està en
la formació d’equips directius, està en la formació del
professorat i està en la capacitat d’establir un mecanisme de
distribució de places que no ens limiti de manera continuada,
independentment de determinades lleis educatives.

Amb això responem al més global. Ara deixo als meus
companys que especifiquin una mica altres elements que heu
comentat i després tornem.

EL SR. ALEMANY I RAMIS:

Bé, dos punts. Un per a la Sra. Camargo, jo crec que el
camí que s’ha començat d’avançar en equitat, a mi no m’agrada
parlar de distribució, m’agrada parlar d’escolarització de
l’alumnat immigrant o NESE, si aquest camí que s’ha
començat, que és el dels acords zonals d’escolarització, se’l
valora positivament, i jo crec que sí. Idò aquí tenim un camí
que l’administració ha de seguir arbitrant, amb la participació
dels implicats, perquè allà on no s’ha avançat en aquesta línia,
s’hi avanci. Crec que és la manera de fer coses concretes.

Dues. Una qüestió que la Mesa me la pasa, que és l’elecció
per part de les famílies, del model, de l’oferta educativa. Quan
parlam de pluralitat existent a la societat, estam parlant
precisament d’aquesta diversitat en l’oferta educativa i que per
tant, els protagonistes principals que justifiquen la seva
existència, és que les famílies la vulguin i perquè els pares són
els que determinen el model per als seus fills. Si quedava cap
dubte, darrera aquella expressió de la pluralitat hi ha aquest
punt. Curiosament en el debat del 2011 se’m va demanar que
no insistís molt en aquest tema per no fer por a ningú i per
afavorir els consensos, i al final del camí qui va plantejar que
també hi hagués elecció, lliure elecció a la pública va ser
l’Assemblea de Docents, i a mi em va semblar genial, perquè
dic vosaltres sí i nosaltres també, mira que bé!

He contestat no?

LA SRA. COSTA I TUR:

Bé, només fer un parell de puntualitzacions, no respondré
a ningú en concret perquè són moltes les preguntes i com he dit
abans moltes respostes van lligades i molt de temes són
totalment transversals.

Començarem per un tema que pot..., a veure, que sí que és
una resposta, vots particulars que es varen produir al Consell
Escolar de les Illes Balears; vegem, quan he dit al principi que
aquest pacte comportava un canvi de paradigma no és un
concepte abstracte, realment implica un canvi a tota la societat,
implica que els que varen fer els vots particulars, que varen ser
els sindicats, són un sector que es va sentir en un principi com
a fora del procés d’Illes per un Pacte, i no va ser sense voler, no
va ser-ho de manera... igual que us vàrem escriure a vosaltres
com a polítics, per què? Perquè entenem que l’eix vertebrador
de tot els sistema educatiu ha de ser l’alumnat, l’èxit educatiu,
l’equitat, etc.

Què passa? Que nosaltres consideram que durant molts
d’anys -molts d’anys- aquí al sistema educatiu l’important no
ha estat l’alumnat, no ho ha estat, i que els sindicats han tengut
un protagonisme que tal volta, i no vull llevar-nos
responsabilitat, ha estat responsabilitat nostra per no perdre les
nostres responsabilitats, ho hem deixat en les seves mans. Així
de clar. És clar, davant aquest cas ells són uns representants
sindicals dels drets laborals dels treballadors de l’educació,
com qualsevol altre sector, i com a tals els respectam i fins i tot
els consideram totalment necessaris.

Vol dir això que nosaltres deixarem una altra volta
l’educació en les seves mans? No. Aquest és un canvi. És clar,
això costa. Quan diem que aquest canvi, aquest pacte comporta
canvis i que són complicats vol dir això, que hem de canviar. 

Aquí l’important és l’alumne, si demanam perfilar el
professorat, per què? Perquè prioritzam, què prioritzam? Les
necessitats de l’alumne, hi ha uns drets laborals?, per suposat,
mai no passarem per dalt, però primer l’alumne. Això crec que
ha estat un dels problemes bàsics amb els sindicats i és veritat
que necessita una evolució, una evolució social i hi arribarem,
hi arribarem perquè tots som necessaris.

Ara, hem deixat de ser els protagonistes perquè ara hi ha un
ventall molt ample de representativitat tant al Consell Escolar
com en altres àmbits i encara ho serà més perquè, com sabeu,
per exemple a Eivissa s’ha creat la primera associació
professional de docents, això és una primera passa; a Mallorca,
el col·legi també que s’està forjant, això és una realitat i això
són canvis que es van forjant, d’acord?

També volíem deixar... també el tema de la llengua va ser
un problema, és així i no ho hem de negar, hi ha les actes, vull
dir..., per què? Perquè nosaltres, no em vull repetir, defensam
exactament el que ha explicat Bernat, sempre entenem que la
llengua pròpia de les Illes Balears s’ha de defensar, n’hem de
tenir cura perquè durant molts d’anys va sofrir un atac
increïble, fa molts d’anys d’això, però encara no ens n’hem
recuperat, no ens n’hem recuperat i això és així, no està
normalitzada. Ara bé, aquest va ser un problema amb els
sindicats també.

Llavors una altra pregunta, per què no hem fet cap
referència a la LOMQE? Ni a la LOMQE ni a cap, si és que
nosaltres no som aquí per fer referències a cap llei; nosaltres de
què parlam? Del que volem, de les necessitats, de com
consideram que podem donar respostes, no parlarem de cap
llei; segurament, si parlam d’aquesta algú haurà de dir alguna
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cosa en contra d’aquesta o d’aquella o d’aquella o d’aquella, és
el que cercam, una llei amb consens, a veure si sou capaços de
fer-la, esperem-ho.

I per últim, finançament, bé, al document parlam, parlam de
finançament, és importantíssim, no ho negarem, però vinga,
això és responsabilitat vostra, aquí no tireu pilotes fora, aquí els
que repartiu sou vosaltres, nosaltres ja sabem que és necessari.
És necessari per què? Per l’equitat, per l’atenció a la diversitat,
perquè els pares puguem decidir centres, com que podem
decidir centres? Ara mateix això és mentida, és una fal·làcia,
duim els nostres fills on podem, no hi ha prou centres, senyors,
aquí com no te’n vagis a un centre privat perquè tens un capital
idò el dus on pots, perquè hi ha uns criteris, a més admirables,
molt rectes, d’escolarització. 

Jo som dins la Comissió d’Escolarització d’Eivissa i els puc
dir que fem un esforç increïble i que aquell equip fa un esforç
increïble per poder donar cabuda a totes les demandes dels
pares, però això no és possible, no és possible perquè no tenim
infraestructures. I això és responsabilitat de tots i sobretot és
responsabilitat que realment i, com deia Josep, ara diu aquest
govern que l’educació és prioritària, és la primera vegada
segurament que ha estat prioritària perquè no és... perquè ara
fem que a nivell nacional tenim una subcomissió d’educació
que no està tenint cap importància, que s’ha abandonat i que
després d’un any ningú no li dóna cap importància, perquè si
realment volem que això millori hem de donar una prioritat a
l’educació i fins ara, entre cometes, perquè -com tu has dit i ho
has dit ben clar- és un 3,4%, no hem augmentat molt, sí que és
ver que ha augmentat molt el pressupost, ahir vàrem tenir una
reunió amb el conseller i ens ho va explicar, però vosaltres
millor que ningú sabeu el que hi ha i com es reparteix. No us
hem de dir nosaltres com ho heu de fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, hauríem d’anar acabant.

LA SRA. COSTA I TUR:

Bé, ja, però és que són moltes (...)...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però és que anam pel minut 13...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...i bé..., hauríem d’anar acabant..., perquè tots puguin
intervenir, però intervencions tal vegada un poc més curtes.

LA SRA. COSTA I TUR:

Intentaré fer-ho, gràcies.

LA SRA. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, intentaré contestar un poc
a na Núria, una pregunta que ha fet molt de veres, molt de
veres, que costava, però bé, i a Elena, d’acord?

Jo parlaré de la participació de l’alumnat i parlaré amb el
que conec, la realitat que jo conec no perquè ells en tenguin
una altra, sinó que la compartia com he dit abans, però sí que
jo conec la de Menorca i us explicaré un poc com va començar
tot, no?

Nosaltres a Menorca tenim una gran crisi del Moviment de
Renovació Pedagògica que va fer aquelles mítiques escoles
d’estiu, anys i anys i anys, però un dia es varen cansar que
sempre eren els mateixos, érem els mateixos, i ens vàrem
cansar, però després allò... varen ser uns anys en què no hi
havia res i ho trobaven a faltar i sempre... uns quants ens vàrem
tornar ajuntar per fer les jornades d’estiu. Aquestes jornades
d’estiu, les vàrem reduir perquè el Moviment de Renovació
Pedagògica i les escoles d’estiu eren d’una setmana de durada,
llavors ho vàrem reduir a un dia, un dia i mig i açò ens va com
a emocionar una altra vegada. 

Dalt del Toro, si coneix Menorca, evidentment quasi tots,
quatre mens i un boi, que diem, ens vàrem reunir i aquí va
començar tot. Va començar tot perquè vàrem veure això, que
havíem de fer alguns cosa, com he dit abans a la primera
intervenció que he fet. I aquí vàrem començar a pensar que
havíem d’organitzar jornades, coses per implicar tota la
comunitat i en aquest cas concret a l’alumnat, no?, aquesta gent
jove a la qual a vegades és difícil, difícil d’enganxar.

Nosaltres vàrem contactar primerament amb Ismael Palacín
de la Fundació Bofill i va ser el que ens va donar el sus de
partida i vàrem, açò, organitzar diferents jornades.

També com deia Núria, la Sra. Núria, perdó, demanava a
veure si havíem tingut altres models, explicacions, sí que n’hem
tingut de moltes i variades com pot ser quan va venir (...), que
al cel sia, ens va explicar el model de Finlàndia, molt ben
explicat, altres ponents... molts altres que també han vingut,
també vull destacar persones que han estat cabdals, no? 

I tot açò per arribar, sempre teníem un lema: perseguim un
pacte, açò ho dèiem molt, “perseguim un pacte, perseguim un
pacte”, i... va ser el lema que vàrem muntar com a... com a
vídeos, fotografies, repartíem cartells per tot i la gent del carrer,
de Menorca, aquí hi ha molta gent a l’estiu, repartien un cartell
i tothom sortia allà fent-se una foto avis, joves, grans, no tan
grans, perseguim un pacte. Després vàrem fer vídeos de
presentacions on hi havia cabuda dels avis, però també n’hi
havia dels fillets petits, del jovent i de tothom, és a dir, que
nosaltres vàrem ser capaços d’escoltar, escoltar la gent, motivar
aquests joves, aquesta gent, crear una il·lusió, unes ganes,
donar-los veu, participació i que s’emocionassin.

Llavors varen aconseguir en una trobada que va ser... com
a... jo la record amb molta d’emoció, a Mercadal al mes
d’agost, que va venir una gentada impressionant i la vàrem
preparar entre tots, la vàrem preparar des de fillets d’infantil,
que amb Toni... ara no record el llinatge, un actor, amb coixins
de psicomotricitat, cada coixí de psicomotricitat du a una
paraula, i vàrem construir a partir de peces vàrem construir un
lema que volíem, després els joves varen cantar. És a dir,
tothom, tothom, des dels petits fins als avis varen tenir cabuda
en aquest acte. Llavors...

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 60 / 23 de novembre de 2017 951

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riudavets, podria anar acabant.

LA SRA. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, sí, vaig acabant, vaig acabant, sí, vaig acabant. Llavors
aquí seria un poc, no?, que com que nosaltres, nosaltres, ho
hem viscut amb passió, il·lusió i emoció què hem fet? Ho hem
transmès a aquests joves i a aquesta gent. Per tant, acabaré amb
allò que vàrem començar que és que perseguim un pacte i ara
està en mans vostres, els polítics i polítiques, que sigui una
realitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Mas, vol intervenir? Ja ens hem passat
de temps, però com que queda vostè jo crec que li donarem
l’oportunitat per fer el tancament d’aquesta ronda. 

LA SRA. MAS I CUENCA:

Bé, m’hagués agradat contestar la pregunta sobre el vot
particular dels sindicats perquè jo vaig participar des del primer
dia en el procés dins del Consell Escolar de les Illes Balears i,
llavors, va ser un vot particular no a la totalitat del document,
i va ser per discrepàncies primer quant al funcionament de les
comissions, perquè la comissió permanent es va constituir una
comissió específica i en aquesta es varen debatre tots els punts
que eren discrepants en aquell moment i es varen anar
acceptant. Però després evidentment s’havia de seguir el
procediment ordinari del Consell Escolar de les Illes Balears i
havia de passar per una comissió permanent i per un plenari i
es varen acceptar moltíssimes de les peticions dels sindicats,
moltíssimes, però algunes varen caure, i això va ser un dels
motius del seu vot particular.

Els punts més calents eren que pretenien, volien que dins el
document es contemplàs, sortís la frase que demanaven la
derogació de la LOMCE i com que era un compromís d’aquest
document que havia de ser un pacte educatiu i no polític la
consigna era que no s’incloguessin lleis.

Un altre punt amb el qual vàrem discrepar va ser amb la
transparència en la contractació pública, la selecció de
directors, la selecció de perfils que abans ja us hem explicat i
també que hi aparegués el decret de mínims, és a dir, fer
menció a la Llei de mínims i del 50% de l’ensenyament en les
dues llengües com a mínim, una equiparació de la xarxa pública
i concertada i també a reticències a la carrera professional
passant per la formació inicial, contínua i l’avaluació del
professorat.

En darrer lloc dues coses, l’elecció, que el pacte no fes
referència específica, si bé el respira per tots els costats, a
tornar a l’elecció democràtica de la participació de la familia
dins el Consell Escolar. Ells volien que hi hagués un apartat
específic referit a aquest punt. 

I el finançament, que el pacte contemplàs un finançament
d’un augment d’un 7% del pressupost. Jo voldria que quedàs
patent que totes les entitats que formam part d’Illes per un
Pacte ens hem adherit diverses vegades, reiteradament, ahir la
darrera vegada el Consell Escolar a demanar que el pressupost
d’Educació arribi al milió d’euros. Per tant, és veritat que... -a
1.000 milions d’euros-, per tant, és una reivindicació de totes
les entitats que formam part del pacte, però que consideràvem
que era un element que no havia de sortir dins un document que
tenia una única missió, que fos un document educatiu. Els
sindicats varen ser convidats des del principi a participar en
aquest procés, fins i tot abans que altres entitats, com per
exemple Adesma o Adima, entrassin i de fet sindicats com
Alternativa, AMPE, FEP-USO i posteriorment FETE i
Comissions varen formar part del procés, després FETE i
Comissions es varen anar... eh?, i FSIE, perdó, i llavors sí que
varen participar dins tot el procés del Consell Escolar de les
Illes Balears on varen ser escoltades moltes de les seves
peticions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Riera té cinc minuts de temps.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, agrair les
explicacions tan detallades de tots els membres de la
plataforma que ens acompanyau i sobretot aquella il·lusió i
implicació que es nota que posau en les vostres explicacions
cada un, que s’ha fet palesa en les vostres aportacions,
evidentment que sí, i amb la calor i la força que posau en les
explicacions que ens donau.

Jo només incidiré en dues coses, perquè seré breu, que crec
que és l’important i clara, vull incidir que voldria saber si hi ha
una diagnosi concreta, tenir un document, tenir unes dades d’on
heu partit a l’hora d’arribar a aquest document i si ens podeu
fer arribar aquesta diagnosi per saber d’on partim, com us deia,
per saber si després les eines que heu proposat, les mesures
tenen aquest fonament científic, tecnològic, tècnic i adequat. 

Després, com proposau en concret, quines mesures per
valorar els resultats del que es pugui obtenir amb aquestes
mesures, és a dir, diagnosi, resultats, perquè les eines siguin
eficaces, que no quedin només en aquesta il·lusió que posam
tots i que nosaltres també posarem per arribar a acords sinó que
també sigui efectiu per als nostres nins.

Gràcies Sra. Presidenta i gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies a tots els ponents d’Illes per un
Pacte per les respostes clares i directes. A la Sra. Pepita Costa
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m’agradaria dir-li que compartim absolutament l’objectiu dels
1.000 milions d’euros, de més de 1.000 milions d’euros, que és
una reclamació històrica de la comunitat educativa, compartim
això, de fet, des del nostre grup parlamentari hem fet incidència
en la necessitat de pujar aquest pressupost, se’ns ha dit que a
final de legislatura, seria l’any que ve, el pressupost superarà
els 1.000 milions d’euros incloent, si bé s’ha dit això, la part de
formació, que no és una part que nosaltres pensem que estigui
vinculada estrictament a educació, pensam que és més ample.
Però estam totalment d’acord amb el fet que sense un
finançament millor és impossible fer millores per tal d’acostar-
nos a aquesta escola del segle XXI, que crec que és un objectiu
compartit per tots els grups d’Illes per un Pacte i també per
nosaltres.

Si bé és cert que entenem i podem fins i tot compartir la
idea de no referir-se a una llei molt concreta, en aquest cas a la
LOMCE, sí que pensam que el document podria fer esment o
així seria... jo crec que hi ha com un esperit que recorre el
document en el sentit de referir-se en això, però sí la idea de
derogar lleis i normes que puguin permetre polítiques de
retallades, derogar lleis i normes que puguin permetre pujada
de ràtios, derogar lleis i normes que puguin permetre
segregació per centres, derogar lleis i normes que puguin
conduir a una educació no equitativa o a una escolarització no
equitativa, com vostè bé deia abans, no és una qüestió de
distribuir sinó d’escolaritzar de manera equitativa. 

Estic d’acord amb això i crec que sí es pot fixar un rumb
clar del que volem que siguin les polítiques educatives sense fer
esment a una llei concreta, senzillament referint-nos al que no
volem que passi amb cap llei o a la derogació de lleis que
puguin incloure polítiques amb les quals no estam d’acord i que
han estat, jo crec, obstacles per poder assolir una educació de
qualitat. Llavors, sí que hi ha maneres de no referir-se a la
LOMCE, però sí referir-se al que volem que sigui la nostra
escola. 

Per exemple, també s’ha referit vostè a la subcomissió
d’educació, precisament un dels problemes d’aquesta
subcomissió que queda ara, la subcomissió del Congrés dels
Diputats m’estic referint, d’un dels problemes és que
precisament en aquesta subcomissió es vol modificar la
LOMCE, justament es treballa dins el marc de la LOMCE.
Això provoca clarament que hi hagi grups, com el nostre, que
no vulguin fer feina dins aquest context. 

Per acabar, perquè tampoc no vull allargar-me massa,
després de les respostes que assenyadament han donat, sí que
m’agradaria només fer una petita reflexió o pregunta, potser,
quant al model de lideratge que es planteja al document d’Illes
per un Pacte per part dels directors; és a dir, si vostès pensen
que els professors i professores han de ser líders pedagògics o
si en aquest cas és cert el que s’ha dit per part de certs
col·lectius que els directors i directores agafaven massa pes en
aquest lideratge pedagògic. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies. Esper aquesta vegada no passar-me.
Simplement, agrair la feina feta una vegada més, agrair
aquestes explicacions que heu fet de manera tan oberta i tan,
tan clara i fer esment a dues qüestions que, com a partit
sobiranista, em toca fer. Per una banda, la Sra. Pepita Costa ens
ha dit: “vostès saben el que hi ha i vostès són els que
reparteixen el pressupost i que tenen la possibilitat de fer
esmenes”, i jo li diré, nosaltres sabem el que no hi ha, el que no
hi ha que és prou finançament a aquestes illes per poder dedicar
a tot el que voldríem, aquests 1.000 milions d’euros que crec
que tots hi voldríem dedicar, però que ara en aquests moments
no és possible, i no per falta de ganes.

I també destacam una qüestió que ara trob sorprenent: al
principi..., tal vegada fins i tot a principi de curs es considerava
que aquesta subcomissió d’Educació del Congrés de Diputats
havia de ser la panacea i havia de ser la solució a tots els
nostres mals. Com a partit sobiranista vaig dubtar, per dues
qüestions vaig dubtar d’aquesta subcomissió: una, perquè
sorgia de dalt i no sorgia de baix, sorgia una altra vegada d’un
grup de polítics que amb molt bona voluntat, no ho dubt, volien
escriure o reescriure una llei d’educació que després no ha anat
a port; i per una altra qüestió: apel·lant a la nostra sobirania
crec que és des de les competències d’aquestes illes que hem de
dir quina educació volem.

Per tant agraïm aquesta iniciativa que ve de la participació
democràtica, que és un pacte plural, plural, que no ve d’unes
capelletes sinó que és un pacte plural, que encara ho ha de ser
més, que hem d’intentar incorporar el màxim de visions i de
veus i d’agents socials, i també hauríem d’incorporar el màxim
de grups polítics, que almanco els que som aquí tenim voluntat
de ser-hi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument vull agrair una altra
vegada que hagin vengut a explicar-nos les passes que es varen
seguir per elaborar aquest pacte. S’ha dit que parlar de 1.000
milions pareix un objectiu i realment, si ara estam en 935
milions, per tot el que necessitam en educació no basten, i és
cert que tenim un finançament que no és el que ens pertoca com
a Illes Balears; és cert que nosaltres com a polítics hem de
reivindicar a l’Estat un millor finançament, i és cert que el
nostre compromís ha de ser poder-lo invertir en educació,
perquè, com també s’ha dit aquí, és el futur del demà, però no
només per a l’educació sinó per a tots els àmbits de les Illes.

Jo no els faré pus preguntes. Simplement vull agrair que
hagin vengut a explicar-nos. Els deixam les portes obertes per
a qualsevol cosa que pugui millorar l’educació en aquest sentit
i que nosaltres puguem ajudar a fer-ho també amb les seves
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propostes. Serem aquí per escoltar-los i intentar arribar a un
millor per a tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, normalment els polítics, per
prendre les decisions, demanem dades, demanem dades,
demanem diagnosis perquè, clar, una cosa que es diu molt dels
polítics és que estem desconnectats de la realitat; potser és per
això que llavors necessitem algunes dades objectives per poder
contrastar allò que pensam, i en aquest sentit també aquí s’han
demanat diagnosis i dades i crec que això, en el cas tan
particular que estem tocant, i quan dic particular és perquè
disposem d’una gran diagnosi, o sigui, el vostre document ja és
una gran diagnosi, perquè és el precipitat de tota la vostra
experiència, i vosaltres heu fet la diagnosi i heu proposat les
solucions. Per tant en aquest sentit, en aquest cas, no trobo
gaire encertat demanar dades o demanar diagnosis externes,
perquè tenim la diagnosi més ajustada al cas, que són els
usuaris, els professionals, els titulars de l’educació a les Illes
Balears, i per tant crec que el vostre document és una aportació
qualitativa tan important..., que evidentment hem de tenir les
dades i hem de poder anar prenent el pols a aquesta realitat,
però crec que pel que fa a diagnosi amb el vostre document
afortunadament estem molt ben servits.

Pel que fa al finançament és veritat que el Sr. Llop ha fet un
comentari amb tota generositat, que jo comparteixo totalment,
perquè normalment tothom ve a demanar doblers, i nosaltres
només sabem respondre amb normes, i en aquest cas vosaltres
esteu dient: “No, escolta, és que volem normes, algunes de les
quals siguin desreguladores, si fa falta, i potser el tema dels
doblers no és el més important”. Concretament ha parlat del
tema finançament, i jo crec que, a veure, després tots s’hi han
agafat, els altres portaveus; jo crec que tots hi estam totalment
d’acord i entenem perfectament en quin sentit ho deia, que
evidentment qualsevol reforma i qualsevol salt endavant del
sistema educatiu requereix més recursos, i en això jo crec que
ja s’està fent un gran esforç i aquest esforç haurà de continuar,
i per part nostra ho tenim claríssim, és a dir, no hi ha pacte
educatiu sense més recursos, perquè clar, si no..., a veure, hem
de ser seriosos, i per tant això ho tenim molt clar.

I després ha estat molt bé, i li ho agraeixo molt a la Sra.
Mas, que ha fet el relat ràpid dels punts en què encara hi havia
algunes discrepàncies. Evidentment no puc entrar ara punt per
punt pel temps de què disposo, però pens que algun dels punts
em fa pensar o em fa encara posar més en relleu l’estil de la
feina que heu fet. La veig com a molt empírica, és a dir, partir
de la realitat i oblidar-nos d’apriorismes ideològics, i aquesta
és l’única manera amb què és possible arribar a aquest acord;
l’exemple que ha posat el Sr. Alemany, de quan es va prendre
l’acord, d’incorporar l’escola concertada. Clar, és que algú
pensa que es pot parlar de l’educació a Balears sense tenir en

compte l’escola concertada?; bé, si algú ho pensa és que està
totalment desconnectat de la realitat, i aquest principi de realitat
és el que em fa pensar que hi ha alguns temes com per exemple
demanar la derogació de la LOMQE; (...) de la LOMQE això
és igual!, els que estan a favor de la LOMQE hi estan a favor
i els que hi estem en contra hi estem en contra, però això és
purament simbòlic! Parlem de les coses reals i dels problemes
i oblidem-nos d’aspectes que són purament simbòlics, que
l’únic que faran serà que ens barallem quan potser estem
d’acord en els temes substancials, que són els temes reals.

I igual que parlo d’aquests temes més purament pràctics,
centrem-nos en el que és pràctic, en allò que és important, i
oblidem-nos dels temes simbòlics o més ideològics, també,
evidentment, dins aquest paquet he de posar els..., o no, no els
poso dins aquest paquet però me mereixen la mateixa
valoració: els aspectes corporatius. És clar, si aquí algú pensa
que dins el pacte educatiu hi ha de col·locar els seus... les
reivindicacions corporatives, doncs malament rai!, perquè, és
clar, aquí evidentment del que parlam és de l’absència total
d’aquestes qüestions corporatives, el que anem a fer és un gran
pacte entre tots, com deia abans i com han dit vostès,
renunciant a algunes de les coses que pensem, per arribar a un
bé superior, que està per sobre dels interessos corporatius, o
dels interessos ideològics de tots i cadascun que intervenim
aquí, que és el bon funcionament de l’educació.

I acabo, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Elena Baquero, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bé, tornar-vos agrair les vostres explicacions, ser aquí.
Nosaltres volem seguir el vostre exemple, volem com ha dit el
Sr. Alemany, i li robo la frase, volem que sigui una experiència
de treball per consensuar, per consensuar una llei que tingui
com a eix l’alumnat. També us demanem que no ens deixeu
sols, que seguiu apoderats, tal i com heu estat fins ara. I que no
heu acabat la vostra feina, o sigui és un document, com heu dit,
no és un document tancat, seguiu i seguiu estant a sobre nostra.
Nosaltres som aquí per rebre les vostres propostes i no ens
deixeu sols.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara per a la contrarèplica tenen cinc minuts
que es poden repartir com vostès trobin, nomenant un portaveu,
perquè jo crec que serà el més operatiu.

LA SRA. RIUDAVETS I FLORIT:

Bé només un minut, respondre simplement contestant a na
Laura. Pel fet de què estam a la LOMQE, el document parla de
totes aquestes mesures per canviar els temes de la LOMQE que
no ens agraden, baixada de ràtios, de participació de les
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famílies efectives dins el consell escolar i molt contenta de què
tenguem sintonia amb tots vosaltres, que veiem que tots estau
molt per la labor del pacte. Però bé, això s’ha de fer realitat.

Molt contenta del que dius que el finançament serà de més
de 1.000. No ens podríem sentir més feliços, feia un parell
d’anys que ho demanam i tant de bo que sigui així.

I després només acabaré amb un missatge clar, també una
mica de resposta. Ja ho vàrem dir en el lliurament i ho volem
repetir, no aturarem, no defallirem, si vosaltres fracassau serà
molt trist; la veritat és que nosaltres no ho farem, perquè el
fracàs no és una opció, són els nostres fills els que pateixen
cada dia les mancances de l’educació. Teniu-ho en compte
quan parleu, que ens hi estam jugant molt més que un èxit
partidista, ens estam jugant el futur dels nostres fills.

EL SR. LLOP I POSTIC:

A la Sra. Camargo, sobre la qüestió de l’apoderament dels
directors. És que només plantejar-ho ja pressuposa un no
acabar..., un malentès sobre la naturalesa del projecte, és tracta
d’intentar comprendre que es produeix una sinergia entre els
diversos sectors en què cadascú té la seva responsabilitat, de
fet, el lideratge tal com s’està plantejant és un lideratge no
només d’equips directius, és lideratge també del professorat.
Simplement són funcions distintes, inspecció té unes funcions,
els equips directius en tenen unes altres i el professorat en té
unes altres i no estan desvinculades. 

De fet, el caràcter d’impulsor d’un equip directiu quan està
ben format, està dirigit a apoderar el professorat. Per tant, el
propi plantejament de què es pugui parlar d’un empoderament
d’un sector i d’un altre, un sector a més a més que no existeix,
no existeix ni professionalment ni com estructura corporativa,
amb la qual cosa ja és d’alguna manera introduir un malentès
sobre el que pretén el document. El que pretén el document és
entendre que parlam d’una estructura de comunitat en la qual
tothom en el conjunt de les seves responsabilitats actua, un
professor actua com a tutor, un equip directiu actua com aquell
que impulsa tot aquell tipus de projectes i necessitats, que li
permetran fer realment de tutor. Per tant, d’alguna manera és
molt important tenir això en compte per evitar malentesos.

D’altra banda, el document especifica amb claredat que les
decisions que hagi de prendre l’equip directiu han d’estar
ratificats per consell escolar i pel claustre. Per això es parla de
comunitat.

Gràcies.

LA SRA MAS I CUENCA:

Bé, primer de tot sí que voldríem dir que nosaltres hem
quedat amb ganes de contestar les preguntes que ens heu fet i
que no hem tengut temps i que per tant, si ens les podeu fer
arribar per correu electrònic, ens comprometem a contestar-les.

I ara ja com a comiat,...

(Remor de veus)

Bé, ja ho trobarem.

La feina d’aquesta ponència s’inicia avui mateix dia 23 de
novembre i els representants d’Illes per un Pacte hem estat
convidats a participar en aquesta primera jornada de treball, fet
que agraïm sincerament. Aprofitarem l’avinentesa, per a una
vegada més, recordar als diputats i diputades que formen part
d’aquesta ponència, que un pacte polític és absolutament
necessari i urgent, que com ja hem dit en nombroses ocasions,
entendre-nos i arribar a acords és possible amb voluntat ferma,
generositat, responsabilitat i amplitud de mires.

El pacte només es podrà assolir si cadascú cedeix en algun
aspecte, l’estabilitat del sistema educatiu ha de ser més
important que no pas mantenir tots i cadascun dels elements
que de partida cada interlocutor es planteja com a
irrenunciables. Molts podrien pensar que ja podem estar
contents, però si hem de dir la veritat, no en tenim prou, estam
preocupats, perquè som responsables i creim en la qualitat de
l’educació. Som crítics i no entenem el temps de
l’administració, perquè els consideram incomprensiblement
llargs. Ho hem dit més de mil vegades, hem estat testimonis
d’un procés sense precedents, partícips d’una implicació que
ens ha fet créixer fins un punt de no retorn. I no admetrem
menys del que nosaltres, la comunitat educativa, de tots els
colors i sensibilitats, hem creat des del consens i el diàleg.

L’èxit d’Illes per un Pacte seria que a la llarga, en un futur,
no fos necessari, i pogués esdevenir un moviment de recerca
pedagògica. La societat demana, exigeix estabilitat dins el
sistema educatiu i nosaltres demanam una consciència de tots
els polítics, de la necessitat d’arribar a acords i que aquests
pesin més que els desacords, en favor d’aconseguir el model
educatiu en aquesta comunitat que els nostres alumnes es
mereixen. Això els donarà l’oportunitat de formar part de la
història com a referents per a altres comunitats i per a un futur
pacte nacional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mas. Una vegada acabat el debat,
volem agrair la presència dels i les representants del col·lectiu
Illes per un Pacte.

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