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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

Cap substitució?

Compareixença de la Sra. Marta Escoda Trobat,
directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar,
CONVIVÈXIT; i del Sr. Joan Romera i Martínez, director
del CEIP Bendinat, per tal d’exposar la seva visió i opinions
sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l’estudi del
document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de
les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per Illes per
un Pacte Educatiu, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb l’àmbit propi de la seva actuació.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença de la Sra. Marta Escoda Trobat, directora de
l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar, Convivèxit; i del
Sr. Joan Romera, director del CEIP Bendinat, prevista al pla de
treball de la Ponència per a l’estudi del document lliurat a
aquest parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i
elaborat sobre la feina feta per Illes per un pacte educatiu, per
tal que exposin la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia
de la ponència, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb l’àmbit propi de l’actuació de cada
compareixent.

Assisteixen la Sra. Marta Escoda Trobat, directora de
l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, i el Sr. Joan
Romera, director del CEIP Bendinat, ponent expert en
plurilingüisme.

La Presidència, en nom de la comissió, dóna la benvinguda
als compareixents, i passam la paraula a la Sra. Marta Escoda,
directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, i té
un temps de vint minuts.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT PER A LA
CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR, CONVIVÈXIT,
(Marta Escoda i Trobat):

Moltes gràcies. Bon dia. Moltes gràcies a la Comissió
d’Educació, Cultura i Esports d’aquest Parlament per la
convidada. És un honor participar, evidentment, amb aquest
pacte tan important per a les Illes Balears, un pacte que seria
històric, i per suposat també vull donar l’enhorabona a tots els
grups polítics que feis l’esforç de participar a intentar arribar a
aqueix acord.

Bé, jo faré aqueixa ponència des del meu punt de vista, des
del punt de vista de la convivència, i la seva relació amb aquest
pacte que ens han presentat des del Consell Escolar i que va fer
Illes per un pacte. En primer lloc voldria insistir sobretot en la
contextualització, que ja diu el pacte que hauria de tenir o que
ha de tenir una llei futura o qualsevol acord a què s’arribi en
aquesta qüestió.

Quant a la convivència és important dir que han canviat
molt els temps, i que això ho hem de tenir en compte en

qualsevol document que facem. Primer vàrem tenir la llei del
70, que estava molt enfocada a l’autoritat del docent, a
l’autoritat dels pares; aquí hi havia una visió molt jeràrquica de
l’educació, però tot això va anar canviant, perquè llavors varen
venir noves lleis com la LODE, com la LOGSE; aquestes dues
lleis ja incorporaven, ja tenien una visió que els nins i les nines
tenien uns drets, aquí ja canviava la mirada del que havia de ser
l’educació, i fins i tot després, ja a finals dels noranta,
començam a veure que l’edat d’escolarització obligatòria havia
augmentat, també amb la LOGSE, i s’havien incorporat noves
cultures, hi havia els moviments migratoris, i això va provocar
que hi hagués una..., bé, es comença a parlar del malestar
docent, no sé si ho recordau, es comença a parlar de la
convivència, dels conflictes a l’escola, i aquí es comencen a
posar mesures que ja comencen a arribar el segle XXI. En el
segle XXI començam a veure les lleis, com la llei actual i la
LOE antiga, que ja incorporen que els centres han de tenir
plans de convivència. Això pens que és aquesta visió, i aquests
plans de convivència han d’estar enfocats des d’aqueixa
perspectiva, des de la perspectiva d’aquest triangle que vos
estic mostrant, que significa que els plans han d’incorporar
sobretot la prevenció, hem de fer feina des del punt de vista
preventiu, hem de sembrar, i aquest pacte està clar que
incorpora tots aquests elements. Quan el vaig llegir des de la
meva perspectiva em va encantar, perquè des del punt de vista
de convivència el que feia era seguir aquest model.

Per tant què significa aquest model?, que és un poc el que
vull explicar en aquesta compareixença. Què significa ser verd?
Significa, com diu el mateix pacte, parlar d’educació en valors,
de valors democràtics, de fer feina en l’organització del centre
i de l’aula, de cohesionar, de participació democràtica,
d’autonomia de centres; és a dir, no és el mateix fer feina en un
centre que és un centre petit, que és un centre d’infantil, que és
a un poble petit, tendrà uns problemes, tendrà unes qüestions de
convivència molt diferents de les qüestions que es puguin
generar a un centre gros de secundària a una zona marginal. Per
tant d’aquí la importància de contextualitzar des de la
perspectiva de la convivència, i això és molt important. No
podem posar normes genèriques en aquesta qüestió perquè ens
equivocarem.

Des del punt de vista també d’aquest triangle els centres han
de ser capaços, quan parlam d’allò groc que vos mostrava, han
de ser capaços de gestionar petits conflictes que es puguin
generar també al seu centre. Què significa això?, idò que hem
de donar eines quant a mediació escolar, a pràctiques
restauratives, també en temes d’autogestió, com deia abans, és
a dir, els centres han de tenir les seves pròpies eines. Però és
vera que també, com que atenem tota la comunitat, tota la
societat, des de les escoles també poden passar coses del
vermell. Què significa això vermell?, significa que poden
passar coses greus, i què significa això?, que també hem de
tenir eines, hem de saber què feim quan ens trobam amb
aquestes situacions, perquè si no què ens passa, en els centres?,
que feim feina al revés, que ens passa una cosa grossa i
dedicam la majoria del temps i la majoria de professionals a
aquella qüestió greu que potser afecta una persona però
s’escampa, i no la gestionam bé perquè l’escampam, començam
a parlar-ne, començam a..., i no sabem què fer.
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Com es tradueix això des de la situació actual de l’educació
a les Illes Balears? Es tradueix, per exemple, en l’apartat de
l’assetjament escolar, és a dir, aquí hem hagut de regular, s’ha
hagut de fer un protocol. Això ha ajudat els centres, s’han
tranquil·litzat perquè han vist que hi ha una manera d’actuar;
significa que s’han de fer a vegades... també s’han fet
instruccions en el tema de la desprotecció infantil, i els centres
han de saber detectar quan un nin està en una situació de
desprotecció, tot i que no és la seva funció, els centres no són
centres terapèutics ni són policies, però sí que han de poder
detectar i poder derivar a l’òrgan competent, i llavors a partir
d’aquí la importància, tant en la part d’intervenció en aquestes
situacions més importants com en la prevenció, la importància,
com molt bé diu el pacte, d’aquest treball comunitari i
d’aquesta feina amb altres professionals especialitzats, que
també ho contempla, la importància que hi hagi professionals
que tenguin visions diferents i experts en diferents temàtiques.

Per tant també en aquest sentit he de dir que cada vegada
també estam en un moment que ja fa anys que cada vegada més
els centres estan oberts a aquesta manera de veure la societat,
es veuen més com llocs que formen part d’una comunitat, com
llocs que tenen una funció social; això a poc a poc es va
instaurant, es va instaurant, i com es tradueix?, idò en el fet que
tots els centres demanen moltes formacions. Jo vaig demanar
al Servei de formació a veure quines demandes de formació hi
havia més en el sistema educatiu i em varen contestar que,
sobretot, millores en les metodologies, que hem tengut també
la directora de Son Serra i segurament vos n’ha explicades;
millores en la convivència, som conscient que en el tema nostre
hi ha molt de bum, que la gent el demana molt; millores en la
competència lingüística en llengües estrangeres i en l’aspecte
de les tecnologies. Això són aspectes que també tots ells surten
al pacte. Per a mi potser el tema de les tecnologies crec que
aquí haurem de fer un esforç, per ventura no és el lloc el pacte
però crec que hem de reflexionar molt més, ja veim gent amb
addiccions, debats, debats de si hem d’emprar les tecnologies
o no en el sistema educatiu perquè..., a veure si ens convé més
fer educació física i no tan virtual, etc. És una opinió meva.

Llavors com es tradueix també aquest bum dels centres en
aquests aspectes? Per exemple nosaltres feim memòries cada
any des del nostre servei i demanam quins programes
preventius tenen, i si observau la memòria que publicam cada
any augmenten cada any, cada any, cada any, tot el que són tots
els programes preventius, tots, des de metodologies avançades,
la cohesió de grups, foment de les tecnologies, les tutories entre
iguals, educació emocional, pràctiques restauratives, mediació;
fins i tot programes específics com el de l’assetjament escolar,
la violència de gènere o la igualtat, que ara, ara mateix, vull dir
que fa dos anys teníem el bum del tema de l’assetjament
escolar; bé, també passa cada vegada que hi ha un nin que se
suïcida a l’Estat o a una regió, hi ha molt de bum, i va coincidir
fa dos anys que hi va haver dos nins que es varen suïcidar i que
presumptament havia estat per aquest motiu, i això va fer una
alarma social evident; no sé si ho recordau, el 2004, quan es va
suïcidar aquell nin del País Basc que li deien Jokin, i aquest va
ser el detonant, va ser un abans i un després en el coneixement
de l’assetjament escolar a nivell estatal. Per tant, clar, a vegades
ens movem, també en el Parlament, m’imagín jo, per aquestes
alarmes, i sí, s’han de tenir en compte, però no hem d’oblidar
quin és el nostre objectiu, quina és la nostra fita.

I ara mateix una de les coses que veim que està movent
més, i pens que sí que és positiu, és el tema de la igualtat, és a
dir, perquè sí que teníem lleis antigues des del 2004 que deien
i ens instaven a fer coses concretes en aquest aspecte i realment
anàvem molt verds i ara poc a poc anam introduint-ho i
l’important és aquesta sensibilització social que hi ha. 

Per tant, ara vull deixar també un espai petit, no sé quin
temps em queda, però... a les pràctiques restauratives, queda un
minut, aquesta pilota que vos he deixat, aquestes targetes que
vos he deixat són pràctiques restauratives, una altra pràctica
restauradora seria el cercle, el cercle de diàleg, tot això són
eines que nosaltres intentam fomentar perquè els mateixos
centres les demanen també, perquè ells ens demanen a veure
què fem.

Aquestes pràctiques preventives són molt importants també
per l’efecte que tenen a nivell d’eficiència perquè costen molt
manco, si sembram tot això positiu serà molt més... és un altre
argument que defensa aquesta piràmide perquè costa molt
manco fer això que no intervenir quan ens passen les coses
greus perquè hem de posar molt més recursos especialitzats i
després és molt més costós.

Per tant, en tema de les pràctiques restauratives, crec que és
una cosa.... per això volia que el Parlament, aquesta comissió
n’agafàs consciència, perquè és un tema que és important en el
sentit que totes, no només l’escola, sinó tota la societat treballa
en aquest sentit, és necessari fer projectes comunitaris, que
també ho diu el pacte. Aquests projectes comunitaris amb
persones que puguin arreglar situacions com per exemple, una
cosa concreta que està encara sense regular bé, és com
intervenim en els nins menors de 14 anys que fan situacions de
delicte o problemes, això, és clar que hi intervenim, però
aquests tipus de dinàmiques són molt adequades i serien molt
útils, perquè les pràctiques restauratives també tenen eines que
ajuden a arreglar conflictes greus, com són les reunions
restauratives, i són molt adequades per a aquest perfil de
menors de 14 anys.

Què més? Vull dir-vos breument..., a no, només duc deu
minuts, no?, ah...

(Remor de veus)

Bé, idò em puc relaxar, bé, però... dir-vos..., és que anava
a tope, dir-vos que des del nostre servei també rebem demandes
també d’aquells conflictes greus i també moderats i també
preventius, ens demanen: “què puc fer per prevenir en aquest
grup que no està cohesionat, en aquest grup d’indisciplina, etc.”

He agafat la darrera memòria perquè tenguéssim un poc la
visió del que els centres demanen. Ens demanen..., bé, fins
ara..., pensau que l’Institut per la Convivència es va fundar al
2004, que era un observatori per la convivència escolar, som
dels primers observatoris de l’Estat espanyol, fins i tot es va
iniciar abans que l’Observatori Nacional. Aquí tenim una
trajectòria.

Al 2007 es varen modificar més funcions, amb aquestes
funcions més preventives de donar bones pràctiques, etc., i
també tenim una funció assessora quan hi ha conflictes
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significatius ens criden i ens demanen opinió o assessorament.
En aquest sentit, fins enguany, fins a l’any passat la meitat de
les demandes cada any eren sobre assajament escolar. És vera
que les demandes també van augmentant. Cada any tenim més
demandes, més demandes cada any, des que es va crear el
servei fins a dia d’avui cada any hi ha moltes més demandes
perquè supòs que es coneix més, etc.

I enguany o és a dir, al 2016-2017 per primera vegada ja no
són la meitat després d’aquest protocol, pensam que és una
cosa bona, però així i tot eren un 30% de les demandes, el tema
d’assajament. 

També canviam en les demandes, el tema d’assajament.
Vàrem canviar per... ja ens cridaven mares de fills als quals
havien aplicat el protocol, a veure, això no ens havia passat mai
o moltes escoles per com aplicar el protocol. Així com abans
eren molt les famílies les que cridaven per dir: “és que al meu
fill el molesten, el maltracten, hem de fer alguna cosa”, ara això
ja canvia i sí que tenim encara aquest tipus de famílies que ens
criden o centres, tenim aquesta altra cosa, no?

Però també hi ha moltes demandes en temes de violència,
però puntuals..., un cas en violència de gènere, dos casos de
desprotecció, bé, dos, diversos. El tema de la desprotecció, com
que hem fet una instrucció en la detecció, això fa que es detecti
molt més, és a dir, fins ara, si un no té la mirada posada en això
no es detecta, i això si va acompanyat de formació fa que un
vegi els problemes i per tant, aquí hem fet apart d’aquesta
instrucció un pla de formació que hem centrat aquests primers
anys en el tema de l’abús sexual perquè sabem que és una les
xacres que tenim en aquesta societat.

I en aquest sentit han augmentat evidentment i això també
ens alegra. No vol dir que s’hagi..., que sí que també ens diuen
els experts que han augmentat els delictes d’abús sexual
possiblement pel tema de les tecnologies, perquè no hi ha
control, els nins miren a vegades aquests tipus... vídeos no
adequats, bé...

Per tant, aquí també hem de continuar fent feina en aquesta
cosa.

Més coses que ens..., conflictes, per què estan generats?
Moltes vegades per desavinences entre l’escola i les famílies.
D’aquí la importància una altra vegada del pacte perquè dóna
molta importància a la família, a la comunicació amb la família,
a la necessitat de col·laboració, etc., és a dir, a la implicació de
la família, que participi amb el projecte educatiu del centre. Ho
diu molt clar el pacte, que hauria de participar en el que és el
projecte educatiu del centre i quant a convivència hauria de
participar en tot, en la gestió, en quan tenim un problema com
el resolem i han d’estar tots com a membres que són de la
comunitat educativa implicats en aquest sentit.

Una altra cosa important a tenir en compte és... per la nostra
part, és que aquestes demandes que ens arriben, fins ara o fins
fa pocs anys la majoria eren de centres de secundari. De fet, els
estudis que hi ha en convivència a nivell estatal, els primers que
hi ha hagut sempre han estat problemes en secundària, que és
on hi havia els problemes -com vos he dit abans- per l’edat
d’ampliació, etc., però nosaltres l’any passat ja vàrem tenir la

meitat de demandes a primària i a infantil i enguany, o al 2016-
2017, tenim moltes més demandes de primària o infantil que
d’altra col·lectiu.

Què significa això? Que, una altra vegada tornam a la part
verda, a la prevenció, i aquí en aquest cas la importància també
de fer feina en l’edat primerenca, en l’edat de 0 a 6 anys. El
pacte en parla, però per a mi és un poc insuficient. Tal vegada
en podríem parlar una miqueta més i... Aquí hem d’agafar
molta consciència entre tots, com a societat, que hem d’invertir
en aquest apartat.

I bé, llavors quant a... això a títol informatiu, quant a
aquestes demandes, sobretot tenim moltes..., ara tenim quasi un
poquet més demandes del sistema educatiu. El sistema
educatiu, els mateixos mestres són els primers que ens demanen
assessorament i això també és la realitat que tenim ara mateix;
així com abans eren moltes famílies, tot i que hi ha més
famílies, el fet que hi hagi moltes més demandes, és a dir, si
comptam en nombres quantitatius encara hi ha més famílies que
abans que ens criden, però en el gruix total..., pensau l’any
passat per exemple vàrem tenir 301 demandes, sí, 301, l’any
anterior 261, fa tres anys 75, l’altre 57, l’altre 44 i si anam
enrere 20, 10, saps?, anava així, de totes aquestes n’hi havia
moltes de les escoles.

Valor molt el que diu el pacte quant al tercer sector, a
aquest teixit associatiu, crec que el tema... no només les entitats
com he dit abans, sinó també aquestes ONG que treballen molt
els valors, pens que és molt important el tema de la solidaritat
quant a la convivència, quant a valor i a impuls també de
vegades de treballs cooperatius que es poden fer.

Molt important també el treball que fa la Inspecció, diem
que la societat canvia, que hi ha coses noves, que de vegades
hem de tenir eines i els primers que poden assessorar i detectar
o valorar o... és la Inspecció educativa i també en parla el
pacte, parla d’aquesta formació de l’equip d’inspecció
educativa, molt important.

I bé, jo per acabar, no sé... per ventura em sobra temps,
però...

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

Tres minuts..., sobretot jo crec que la importància que en el
moment actual hi ha aquesta visió de... crec que any rere any...
que hem de dignificar, no?, l’objectiu és dignificar l’educació
i hem de dignificar també la professió docent. 

Bé, jo també com a..., jo som professora del màster
d’educació secundària i també don convivència escolar, crec
que poc a poc anam incorporant aquest tipus d’eines als
centres, però és clar, encara tots els antics, això, per ventura no
fa ni deu anys que estam formant en aquests aspectes els
docents nous, però encara falta molt més, falta també formar
molt més en aquests temes als graus, tots els col·lectius que
després van a una escola a fer feina.

Molt important el tema dels vincles. Hem de començar pel
vincle, no n’hem parlat, però el pacte parla del vincle
comunitari. Veiem que hi ha problemes..., moltes vegades els
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nins que tenen problemes de conducta i amb un professor que
vincula deixa de tenir problemes i en canvi amb un altre
professor en té. 

Per tant, aquí hem de fer una reflexió i, què és el que
canvia? Precisament aquest vincle que pugui establir aquest
nin. Abans em deia Xisca també que el vincle també amb les
famílies, que els nins moltes vegades ens venen a l’escola que
no tenen... no han vinculat, a vegades per les seves situacions
familiars i socials o personals, idò, tenen qualque problemàtica,
el primer que hem d’aconseguir és que tenguin això adquirit
perquè és la seva base després per funcionar, són aquestes
habilitats que si no tenen aquest vincle establert això són els
fonaments que li ha donat a nivell tant neural com a nivell
d’habilitats, de confiança i d’autoestima. Tot això t’ajuda
després a saber-te relacionar.

Moltes vegades ens pensam que un nin, no sé si heu vist la
pel·lícula Estiu del 93 que va un poc d’aquest tema, moltes
vegades ens pensam que un nin té un problema, que és que és
dolent, mira’l que es porta malament, i llavors amb aquest nin
quan gratam veiem situacions molt, molt dramàtiques i diem,
ah!, és que és normal que per ventura emocionalment està
afectat i el primer de tot que hem de fer és aquesta part.

Crec que el Pacte tot això ho contempla, crec que el fet que
vosaltres estigueu aquí ja reflexionant sobre aquest tema, que
faceu aquest esforç perquè he vist tota la gent que ha de passar
i serà o està sent “durillo”, supòs jo, perquè haver d’escoltar
molta gent que us explica coses serà difícil, però jo crec que té
molt de valor, pos molt en valor, això fa que nosaltres des de
les escoles també estiguem més motivats, que des del moment
que vosaltres... es parla d’aquest tema, idò, un s’autoavalua i
mira a veure què puc millorar, a veure què puc fer i això fa que
també, bé, que les escoles pensin com poden fer una educació
millor, un món millor i una societat millor.

Bé, moltes gràcies i enhorabona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Escoda. Ara té la paraula el Sr. Joan
Romera, director del CEIP Bendinat, per un temps de vint
minuts.

EL SR. DIRECTOR DEL CEIP BENDINAT (Joan Romera
i Martínez):

Bon dia a tots. També el que ha dit la meva companya, és
un honor ser aquí i donar-vos les gràcies per donar veu a les
escoles i als mestres.

Bé, a mi em toca parlar un poc del plurilingüisme, el tema
de les llengües. Parlar de llengües dins l’ensenyament és un poc
complicat perquè es mesclen sentiments i de vegades es poden
ferir les sensibilitats. Nosaltres pensam que som formadors, que
avui en dia som a un món globalitzat, que l’ensenyament no és
l’ensenyament de fa cinquanta anys, ni la societat és aquesta, i
que ens hem d’obrir al món. La finalitat de les llengües és la
comunicació perquè sense comunicació l’home no hagués
pogut evolucionar ni dominar el món. Nosaltres som éssers

febles i només la llengua, la memòria i la història ens ha permès
seguir endavant. 

Crec i pensam que des dels centres hem de fer competents
els nins en les dues llengües que té aquesta comunitat
autònoma, la llengua catalana, que és la pròpia d’aquí amb les
seves variants, i crec que és important cuidar això perquè és la
nostra essència i sense això deixarem de tenir la nostra cultura,
i la llengua de l’Estat, que és el castellà, també d’aquí, i els nins
han de ser competents en aquestes dues llengües. No ens
podem oblidar que en aquesta comunitat autònoma, ens agradi
o no ens agradi, vivim del turisme, el turisme mou l’economia
d’aquest poble i els nins han de ser competents en una altra
llengua estrangera, i aquesta llengua estrangera s’ha d’iniciar
des del principi, com més aviat millor. Per fer tot això
òbviament es necessiten recursos i és important formar el
professorat.

Nosaltres pensam que perquè les persones es realitzin han
de controlar la comunicació, la comparació, l’expressió oral i
escrita. Hem de fomentar aquest desenvolupament de les
llengües dins l’ensenyament escolar. Les llengües no ens han de
servir per sortir-nos del pas quan anam a un país estranger, ens
ha de servir per pensar, per entendre el món, com més
coneixement tenguem més facilitat tendrem per entendre aquest
món.

Els nins han d’aprendre les dues llengües, la catalana i la
castellana, perquè han de ser capaços el dia de demà d’anar a
cercar feina a qualsevol part i que els entenguin. Pensam que la
nostra feina no és si el nin parla un idioma o un altre sinó si són
capaços d’entendre aquest idioma, sigui el que sigui, el dia de
demà i són capaços o són competents en poder expressar-se en
aquest idioma. Crec que això és la finalitat principal de
l’ensenyament avui en dia a les escoles.

Saber llengües és obrir-nos portes a la globalització, avui en
dia tot està connectat i és absurd tancar les portes a aquesta
realitat. Des de l’antiguitat els savis dominaven les llengües,
fins i tot molts dels escriptors han après més d’una llengua per
expressar-se. Crec que això és important a l’hora de
desenvolupar la tasca educativa, no pensam que els nins siguin
inferiors perquè sàpiguen una llengua o una altra llengua,
l’important és que siguin competents en aquestes llengües. És
una tasca difícil perquè avui en dia els mestres no estan formats
com haurien d’estar formats, sobretot per impartir una llengua
estrangera, i això suposa un esforç important a les escoles, i de
vegades no poder dur endavant els projectes que hi ha als
centres perquè no tens la gent qualificada per fer-ho. Llavors
iniciar un projecte i que després quedi a mitges ja no és la
desil·lusió per part del professorat de dir, m’he esforçat i no
puc arribar, sinó també per als nins i per a les famílies que
veuen un projecte començat i que no pot seguir endavant, ja
sigui pels recursos, perquè falten professors i que això és súper
importants dins... aprofitant que s’ha de fer aquest pacte crec
que això és un dels punts que més en compte s’hauria de tenir,
la formació del professorat.

D’aquest tema podríem parlar hores i amb diferents punts
de vista i opinions. Crec que l’important de tot això és que les
tres llengües han de ser ensenyades i avaluades dins el Marc
comú europeu de referència de les llengües o dins un acord de
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la Comunitat Econòmica Europea i que s’ha d’arribar a un
acord educatiu, amb l’únic objectiu de millorar l’ensenyament
dels alumnes, sense oblidar-nos de la globalització que hi ha
avui en dia i sense oblidar-nos que cada centre és un petit món,
i el que tal vegada serveix per a un centre per a un altre centre
no serveix, perquè fa molt el tipus d’alumnat que hi ha dins un
centre, hi ha centres en què una cosa funciona molt bé i una
altra cosa a un altre centre el mateix no funciona. Per això, crec
que és molt important l’autonomia de centre. Òbviament hem
de seguir tots un fil conductor amb uns mínims, anar tots allà
mateix. Després, crec que és important que hi hagi diferents
camins per arribar, perquè no és el mateix un centre a una
banda que un centre a una altra banda. Aquesta realitat es veu
sobretot quan concurses de centre i vas a un centre i vas a un
altre centre i veus la realitat social que hi ha a cada barri i dius,
uep!, a mi em funcionava això aquí i aquí no em funciona. Crec
que això és súper important avui en dia, l’autonomia de centre.
No tots els centres han d’estar tancats i han d’anar a la mateixa,
perquè no tots els centres poden aconseguir el mateix. És la
nostra opinió.

Ja està, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Romera. Per tal de formular ara les
preguntes o observacions procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Núria Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. En primer lloc,
des del Grup Parlamentari Popular volem donar les gràcies als
dos compareixents per les seves explicacions i per la seva
voluntat i implicació a ajudar-nos a formar-nos un poc més per
aconseguir aquest consens, aquests acords que volem assolir
entre tots els grups parlamentaris. Els he de dir que nosaltres
com a Grup Parlamentari Popular sí tenim evidentment aquesta
voluntat d’assolir acords, que tal vegada no estarem d’acord
amb tot, però hi haurà aquells mínims que crec que si tots
miram l’interès general dels nins entre tots els hem de poder
aconseguir, i la vostra aportació serà molt important
evidentment per a això.

Amb relació a l’explicació de la Sra. Escoda, li vull donar
les gràcies per l’explicació detallada i honesta que ens ha
donat, des de la visió una mica de la realitat voldria saber
quines mancances considera ella que per millorar aquestes
dades o aquestes xifres, aquesta situació que tenim a nivell de
l’actualitat de tot Espanya, però també a nivell de Balears,
sobretot no d’ara sinó de tot una sèrie d’anys tenim dificultat i
xifres dolentes en matèria d’abandonament, de fracàs, que
supòs que deu anar relacionat també o no amb les situacions
que ells es troben al dia a dia, si aportaria qualque cosa que
nosaltres poguéssim incorporar al Pacte per millorar aquesta
relació que hi pot haver. 

També ha parlat que és necessari dotar d’eines per a la
prevenció, per gestionar  conflictes i per les qüestions greus,
com més eines en la prevenció menys conflictes cap amunt
trobarem, i quines propostes inclouria a més en el pacte per

tenir aquestes eines, propostes objectives que ens puguin servir
a tots de forma positiva, des d’un punt de vista positiu per a
tots.

M’ha agradat quan ha dit que hi ha d’haver equilibri entre
tecnologia i metodologia tradicional; ha vengut pel tema de les
noves tecnologies, que pot ser una de les causes. És ver que
hem de fer un pensament d’un equilibri entre les metodologies
tradicionals i la incorporació de les noves tecnologies.

Però sobretot vull fer incidència en el tema de la
coordinació; en general ha parlat de coordinació amb les
famílies, de coordinació amb Inspecció Educativa, coordinació,
supòs, amb els temes socials per l’entorn del nin, també supòs
que amb serveis socials; si té propostes concretes que
poguéssim millorar per facilitar aquesta coordinació, si fan una
feina proactiva dins els centres o amb les famílies, aquesta feina
pedagògica que vostè ha dit que vostè forma en temes de
convivència, si la fan ja a les escoles, és a dir, donen
assessorament als nins de primària, no només de secundària
sinó també a primària, que és on es troben casos, o si haurien
d’incorporar uns mínims, uns estàndards d’aquesta formació
proactiva que forma part d’aquesta prevenció que ens deia, si
li pareix positiu sobretot a 0-6 anys.

I després una cosa: si actuen amb igualtat per resoldre
conflictes o per prevenir a la pública i a la privada, és a dir, a
la concertada, bàsicament perquè tot és xarxa pública i tenen
competència sobre les dues, i al marge de posicionaments
ideològics si podríem incorporar qualque proposta de millora
perquè hi hagués aquesta igualtat, perquè en definitiva tenim un
35% de nins a la concertada i també formen part d’aquesta
societat on hem de resoldre els conflictes.

També m’ha agradat allò de la importància de fer feina en
valors i li ho he de dir, li he d’agrair la seva explicació.

Al Sr. Joan Romera, també ens ha agradat moltíssim la seva
explicació i crec que ens aportarà moltíssim, i tant el fet que
hagi començat parlant de sentiments i després de competència,
a part de la goblalització, és un trio -anava a dir un tàndem- és
un trio important a tenir en compte. 

També ens agradaria saber..., ha parlat vostè de mancança
de recursos; evidentment per posar en marxa mètodes
d’aprenentatge de llengües i en llengües, les dues coses, es
necessiten més recursos. Té propostes positives que poguéssim
incorporar a aquests acords de pacte que volen fer o a aquests
acords de mínims? I després ha fet referència al fet que hem de
tenir en compte les peculiaritats de cada centre; supòs que
també les peculiaritats dels diferents nins? Quina metodologia
empren en concret més vostès?, si ens podria orientar una mica
més com funcionen, perquè vostès tenen un centre molt pioner
en matèria de formació en llengües i precisament, a més, li
volem donar l’enhorabona per aquesta referència que són a
l’àmbit de Balears, i quina metodologia més concreta empren
com a centre específic, quina diferència de metodologia hi
podria haver amb altres centres, i si fan qualque tipus de
distinció en funció de les capacitats o de les aptituds dels nins
perquè l’equitat sigui una igualtat d’oportunitats, realment, tant
de recursos com la metodologia específica.
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I res més des del Grup Parlamentari Popular. Tornam
manifestar el nostre agraïment per les seves aportacions i per la
seva implicació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Volia començar agraint als
compareixents, a la Sra. Marta Escoda i al Sr. Joan Romera, les
seves intervencions i el fet de venir aquí a aportar.

Bé, respecte de la intervenció i les explicacions que ens ha
donat la Sra. Escoda la veritat és que es tracta d’un dels
problemes que durant més temps, almanco l’any passat, més
ens va preocupar, perquè si no ho record malament va ser
justament a principis de 2016 quan van sortir totes aquestes
notícies respecte dels diferents casos d’assetjament escolar que
s’estaven vivint aquí a diferents centres de les Illes, en concret
a Mallorca, i va sortir també un informe de Save the Children
en el qual clarament es mostrava que estàvem per damunt de la
mitjana estatal en casos d’assetjament escolar i, bé, que la
qüestió començava a ser un poc preocupant en aquest sentit;
sobretot també es feia referència al cas del ciberassetjament,
que és una qüestió que m’imagín que també s’està tractant, de
la qual no ha explicat molt, però entenc que és també una
vessant que afecta els centres educatius, sobretot per la
importància que entre els nostres joves ara tenen les xarxes
socials i els diferents xats, etc., i que sabem que té un impacte
molt important també pel que fa a la violència de gènere entre
els escolars i en els centres educatius en general.

Justament arran d’això es va desenvolupar, com vostè ha
explicat, el protocol aquest per tal de detectar i després
intervenir en aquests diferents casos d’assetjament i de
bullying, que és la manera així més popular de parlar d’aquest
tema, assetjament físic, verbal, psicològic... I sí que m’ha
interessat molt saber i conèixer aquesta xifra, que hi ha hagut
una baixada d’un 50 a un 30, i m’agradaria també tenir més
dades; crec que seria interessant saber per què s’ha produït
aquesta davallada i si és precisament per mor d’aquest protocol.
Quina és la seva impressió en aquest sentit?, perquè si record
que en aquesta comissió vam parlar un dia, i vam expressar el
nostre punt de vista des de Podem, que només les accions de la
Fiscalia sense la intervenció d’educadors socials serien
insuficients per tal de solucionar aquests problemes, és a dir,
des del nostre punt de vista s’hauria d’enfocar també la posada
en marxa de solucions des de la perspectiva que aporten els
educadors socials i no des de la perspectiva només punitiva -no
estam dient que no sigui necessari recórrer també en certs casos
a la Fiscalia, no?-, i saber com s’ha desenvolupat aquest
protocol i si és precisament part d’aquesta davallada d’un 20%
de les denúncies.

També estic interessada en els diferents casos, que vostè
n’ha parlat per sobre, de violència de gènere i si estan
relacionats precisament especialment amb ciberviolència, o si
hi ha casos..., bé, més tangibles.

Finalment una altra pregunta és aquest canvi que hi ha hagut
respecte de les demandes, que abans eren més aviat, com ha dit
vostè, de secundària, fetes des de secundària, i ara ja no, per
què pensen que s’està produint, perquè també és una qüestió...
i com pensen que es pot solucionar.

Després, ràpidament, al Sr. Romera..., m’ha cridat l’atenció
el fet que vostè ha parlat d’un ensenyament equitatiu de les
dues llengües de les Illes i relacionat també amb la diferència
entre els diferents centres dependent dels diferents barris o dels
diferents nuclis; i després ha afegit la qüestió de l’anglès. És a
dir, l’objectiu seria garantir la mateixa competències en dues
llengües, castellà i català, les dues llengües oficials de les Illes,
i després l’anglès. Quina opinió té llavors sobre el
desenvolupament i l’aplicació del Decret de llengües?, que jo
crec que..., no ho sé, em sembla que precisament el que fa és no
garantir que en els diferents centres el nivell d’anglès, que seria
també una de les altres llengües a tenir en compte en una
comunitat autònoma, com vostè ha dit, en la qual hi ha una
dedicació tan específica al turisme, no quedaria garantit un
nivell equitatiu precisament per aquestes diferències, que n’hi
ha, dependent dels barris, depenent de la població estudiantil,
depenent dels recursos dels quals també ha parlat -crec que
també la Sra. Riera ha demanat per aquestes diferències de
recursos-, i com es pot garantir que hi hagi una educació de tres
llengües en equitat en centres tan diferents tenint en compte
aquesta autonomia i no tenint en compte que si es vol garantir
precisament aquest aprenentatge..., jo pens que l’autonomia de
centres no ha de deixar enrere una qüestió clara, i és el fet que
s’hauria de donar el 50% en la llengua pròpia de les Illes, en
català, però com es pot garantir amb aquestes diferències, amb
aquesta desigualtat de recursos, amb aquests nivells diferents
als centres, com es pot garantir, com es pot solucionar el fet de
l’equitat de l’aprenentatge de les diferents llengües.

Per la meva part res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies, Sra. Escoda, Sr. Romera, per ser aquí i
compartir aquest temps que esperem que sigui de construcció
de nous i perdurables paradigmes educatius, que crec que és
una demanda compartida.

Aniré directament a les preguntes. Primer a la Sra. Escoda
li voldria demanar si fa molta feina en la prevenció; vostè a més
ha explicat molt bé com ha anat evolucionant tota aquesta
qüestió de la resposta d’alguna manera en la conflictivitat, que
moltes vegades és el que fa reaccionar fins i tot els docents, els
centres educatius, però fins a quin punt no caldria ser, i no dic
que sigui responsabilitat de convivència, ho plantejo com a una
reflexió per compartir damunt la taula, ser proactius a afavorir
un clima escolar el més inclusiu possible que posi en valor i
que fins i tot faci servir la diversitat com a un recurs, perquè
tenc la sensació i l’experiència que per norma general s’actua
a l’inrevés. 
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Vull dir, hi ha un problema, hi ha un conflicte i a partir
d’aquí desenvolupam tota una sèrie de recursos, mediacions i...
recursos diversos quan tanmateix, vull dir, el conflicte... és una
qüestió quasi, quasi inherent a les relacions humanes de tot
tipus, de parella, etc. Per tant, per què no ser més proactius, i
això entenc que se’ls escapa de les mans, de la responsabilitat
que poden tenir a CONVIVÈXIT, però sí que pens que hauria
de ser un altre dels pilars o de les columnes o de les parets, no
ho sé, d’aquest nou sistema educatiu que en teoria volem tots
i totes.

És clar, llavors també em deman, perquè vostès centren
moltes de les accions dins l’escola, l’entorn de l’escola, fins a
quin punt no cal..., perquè també tenc la sensació que la
societat en conjunt posa massa responsabilitat a l’escola
respecte resoldre els problemes socials, quan l’escola no deixa
de ser un reflex de la societat que tenim, i la societat que tenim
és un desastre, que pens que ho és, massa fa l’escola per salvar
moltes vegades determinades situacions. No deixa de ser un
petit oasi, no? Però, fins a quin punt no caldria destinar més
recursos, no tant..., i sé que és una pregunta perillosa, eh?,
segons com s’interpreti, a les escoles i al sistema educatiu
mateix, sinó incidir fora de les escoles perquè les feines
educativa, des d’educativa que fan els mitjans de comunicació,
de vegades els polítics també, que no estam exempts de culpa,
etc., pens que és gairebé tant necessària o més incidir que el
que fa la mateixa escola que al final fa d’escut i d’oasi respecte
de tot el que els pot caure a sobre als infants, no?

Sé que al novembre varen fer aquest congrés sobre
convivència escolar i experiència i altre. Li vull demanar si
tenen previst també sistematitzar les bones pràctiques que hi ha
en diferents centres educatius a les Illes Balears, que n’hi ha, i
fer alguna mena de recull, un llibre, un recurs formatiu, el que
sigui respecte d’això.

Sobre els policies tutors, li volia demanar, des de la
ignorància, quin tipus de formació pedagògica reben i si
CONVIVÈXIT evidentment juga un paper damunt això i tot i
que també als darrers anys es va insistint en la presència
d’educadors socials a les escoles, fins a quin punt les figures
dels policies tutors i la figura dels educadors socials pot entrar
en conflicte? O quin pensa que hauria de ser el rol d’uns i el rol
dels altres?, que d’entrada ja sabem que només per la professió
que ha d’exercir un i altre és diferent, però em consta que
també hi ha conflictes sobre el terreny, quan, a més, també hi
ha una mancança externa perquè en la mesura en què s’ha
professionalitzat la figura de l’educador social s’ha deixat de
banda una figura que també era molt important, i segurament
avui més important o més que fa 20 o 30 anys que era la dels
educadors de carrers, que poden ser educadors socials o
haurien de ser educadors socials, però no només, i que també
evidentment els policies tutors aquí poden jugar.

Al Sr. Romera, el plurilingüisme entenc que és una
manifestació de la diversitat, la diversitat crec que, a més...
vostè està en un centre en què evidentment hi ha molta
diversitat, crec que hi ha pocs centres realment exempts de
molta diversitat ètnica, lingüística, cultural a les nostres illes, i
això té coses bones i coses crec que no dolentes, però sí que
almanco ens hauríem de convidar a millorar.

Ha assenyalat la formació inicial del professorat com a un
dels elements que haurien d’ajudar a encarar aquesta qüestió en
positiu. Entenc que també hi ha una qüestió de recursos. Vostès
en concret al projecte educatiu de centre, com ho treballen?
Crec que la Sra. Riera ho ha plantejat de manera similar.

I finalment el tema de les llengües, evidentment pot ser un
element afavoridor de l’equitat o no, o just al contrari. Crec que
aquí... crec que també navegam en un terreny sobretot en
aquest moment polític una mica complicat perquè de vegades...,
vull dir, allò de les escoles bilingües o trilingües s’ha pogut
utilitzar..., i no m’estic parlant..., ara faré referències a fora de
la comunitat perquè ningú no es posi susceptible, no?, però pot
ser un element d’equitat o pot ser un element directament de
segregació. 

Per tant, qui..., perquè al final depèn del model educatiu que
hi ha darrere d’aquest plurilingüisme com a projecte o com a
objectiu. Per tant, quin seria el seu model educatiu o quines
eines pensa que farien falta o que hauria de posar
l’administració per fer que aquest plurilingüisme sigui una
qüestió positiva, que la diversitat sigui fins i tot un recurs
educatiu que faci de l’escola una eina més inclusiva per a
aquesta societat desastrosa en què vivim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Primer vull
agrair tant a la Sra. Escoda com al Sr. Romera que hagin vingut
avui aquí a explicar-nos des de la seva experiència les seves
realitats.

La Sra. Escoda ha dit, ha donat les gràcies als partits per
l’esforç per arribar a un acord, jo li diria que és la nostra
obligació després que la societat ens hagi entregat aquest pacte
arribar a uns acords i contestar així i ajudar a arreglar una
realitat en el tema de l’ensenyament i de l’educació.

Ha parlat de la prevenció, de la importància de la prevenció,
de la importància que té també que hi hagi un grup d’experts
per ajudar a trobar solucions, que s’ha fet un protocol en
assajament escolar i que hi hagut diferents instruccions en tema
de desprotecció infantil i en abús sexual. M’agradaria saber si
hi ha algun esborrany per a una nova instrucció d’algun tema
que estigui damunt la taula ara mateix i on es faci feina.

També ha parlat de la demanda en cursos que són millores
metodològiques. Crec que és important veure que des dels
mateixos especialistes o del mateix professorat es veu la
necessitat d’un aprenentatge continu i que hi ha moltes passes
a fer en poc temps perquè en la vida hi ha molts de canvis
sobretot a nivell tecnològic i per al benestar i per a una bona
convivència són bàsics aquests cursos.
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També ha parlat sobre els conflictes entre centres i famílies,
que és bàsic obrir el centre moltes vegades a les famílies i fer-lo
un espai més agradable perquè també hi pugui haver més
implicació. Crec que és molt important.

Jo al principi, no els ho he dit, però venc a escoltar les seves
propostes, moltes preguntes que per ventura hagués pogut fer
han estat fetes, però els agrairia, que després faré la pregunta,
que em contestassin dues preguntes tant un com l’altre.

El Sr. Romera també ha dit que és importantíssim el domini
de les dues llengües oficials de la nostra comunitat. Per tant, és
bàsica la independència dels centres per fer el projecte
lingüístic i és bàsica l’autonomia de centres per poder avançar
segons les necessitats a les barriades o als municipis on hi ha
ubicada cada escola.

També ha parlat de la importància en formacions de
llengües estrangeres. Jo sempre he dit que m’agradaria viure
aquí i tenir una mare alemanya i un pare anglès per poder
dominar moltes llengües i és una cosa crec que envejable així
com s’ha avançat perquè els infants comencin també des de ben
petits, perquè hem de saber també d’on partim i en pocs anys
s’han fet avanços importants i també s’han de tenir en compte.

També ha dit que la majoria del professorat no està
qualificat. Per tant, és importantíssima una bona formació
d’aquest professorat i m’agradaria saber si pensa que és
necessari alguna cosa més apart d’aquesta formació per poder
garantir un bon aprenentatge en l’àmbit de llengües estrangeres.

Ara els faré les preguntes que els he dit, per ventura
semblaran unes preguntes o una pregunta que no té sentit, a
veure si pensen que és important que existeixi una llei
autonòmica consensuada i que vagi dirigida a una estabilitat
educativa o a un canvi de model en l’ensenyament. Faig
aquesta pregunta, maldament sembli doiuda, perquè crec que
tots els grups parlamentaris i tots els partits polítics ens hem de
posar a l’alçada de les circumstàncies i hem de donar la cara
perquè fem feina per a aquesta comunitat i hem d’escoltar els
professionals i arribar a uns acords de mínims que ajudin a
solucionar els problemes educatius de les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies també als
compareixents per les seves explicacions.

Vostès han tocat cadascú de vostès doncs uns aspectes molt
particulars de la problemàtica o de les circumstàncies
educatives. Els meus companys, els que m’han precedit en l’ús
de la paraula, doncs, ja han tocat molts aspectes, jo em limitaré
a demanar-los sobre un tema que crec que està en el nucli de la
feina que tenim encomanada, que és a cadascun dels aspectes

que vostès han tocat, quins ressorts o quins elements o quins
mecanismes facilitarien la seva feina si estiguessin inclosos en
la hipotètica llei educativa, que esperem que com a comunitat
autònoma siguem capaços de tirar endavant? O també dit a
l’inrevés, és a dir, a quins obstacles amb els quals es troben
vostès avui es podrien fer-hi front amb més garanties si la llei
educativa doncs preveiés o tingués en compte problemàtiques
que pot ser en aquests moments no té en compte?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Atès que el Grup Parlamentari
Mixt i la seva titular la Sra. Olga Ballester, del Grup
Parlamentari Ciutadans, ha manifestat la seva voluntat de no
participar en aquesta ponència, donam pas a la paraula del
Grup Parlamentari Socialista, al Sr. Enric Casanova, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria
agrair la presència aquí dels compareixents, crec que és
important conèixer què pensen dels diferents aspectes.

Respecte de la intervenció de la Sra. Marta Escoda
m’agradaria destacar de la seva compareixença sobretot les
dades que ha donat, de com CONVIVÈXIT augmenta de cada
vegada les seves consultes. Per tant, a mi m’agradaria saber si
aquestes demandes que fa la societat són perquè augmenta la
problemàtica o també perquè la societat veu que existeix una
eina per resoldre els seus problemes, és a dir, tal vegada
augmentar les demandes no és fruit que hi hagi més
problemàtica sinó que és fruit que es coneix més. Això
m’agradaria saber si fa falta o no.

Després ha parlat dels protocols, de la implantació dels
diferents protocols, i m’agradaria saber la seva opinió respecte
dels protocols, de si els protocols han de ser, s’han d’establir
com a eines de caràcter únic o s’han de contextualitzar, és a dir,
la contextualització dels protocols dintre de cada illa o de cada
espai. El que està clar és que estam a una comunitat molt
diversa i, per tant, la contextualització, perquè jo crec que és
fonamental, si aquests protocols s’haurien de contextualitzar.
Jo li volia demanar com es podrien implementar els diferents
professionals que participen dins d’aquestes protocols. No sé
si... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No ho has entès. És a dir, quan es realitzen els protocols i
s’estableix que s’inicia un protocol d’assetjament, etc., si
diferents professionals de la zona, que no estan dintre de
l’àmbit educatiu, també estan establerts, és a dir, com els
professionals sanitaris... etc., s’implementen dintre d’aquests
protocols.

Després, m’agradaria també que li volia demanar la tasca de
la inspecció educativa. Ha ressenyat com la Inspecció, el treball
de la Inspecció educativa ha anat en augment i fa una feina per
avançar en la convivència i ha esmentat que caldria fer un pla
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de formació en convivència, o una cosa així ho he entès; és a
dir, m’agradaria saber quin tipus de formació ha de tenir la
inspecció educativa per poder facilitar la convivència als
centres.

Respecte de la intervenció del Sr. Romera jo li volia
demanar, també ha parlat del plurilingüisme, i a mi no m’ha
quedat clar, i és el que m’agradaria saber, com ha dit, la
diversitat, quan ha parlat de la diversitat en els diferents barris,
en els diferents centres, com podem, com es pot articular la
concreció curricular en funció dels diferents models o els
diferents projectes lingüístics del centre. És a dir, no tenc massa
clar si tenim un sol currículum i diferents models lingüístics
com poder articular això.

Després, allò altre que volia demanar-li respecte dels
projectes plurilingüístics és quines aportacions es podrien fer,
perquè està clar que nosaltres tenim un territori on la mobilitat
tant de l’alumnat com de les famílies, com del professorat, és
molt elevada, per tant, establir models plurilingüístics on hi ha
un nombre d’alumnat que va i ve, que canvia, si això genera o
no estabilitat al sistema. És a dir, el model plurilingüístic es
basa que un alumnat ha de ser competent en dues llengües, més
en una llengua estrangera, és clar, si això en una societat, en un
territori on l’alumnat comença la seva escolarització i l’acaba
dintre d’una zona, val, però nosaltres estam..., un dels
problemes que tenim és l’alta arribada de nouvinguts, com si
caldria dissenyar models específics per a l’atenció als
nouvinguts, etc.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per contestar les
preguntes i observacions formulades pels grups parlamentaris
té la paraula la Sra. Marta Escoda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT PER A LA
CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR, CONVIVÈXIT,
(Marta Escoda i Trobat):

Gràcies per l’augment de temps. Bé, començaré... perquè
jo, si no, no sé com ho diré, respecte de la Sra. Núria Riera que
m’ha demanat sobre el tema de l’abandonament escolar, aquí
el bàsic és motivar l’alumnat que vulgui anar a escola, que
estigui content. Nosaltres com fem això? Idò, quan parlava de
les pràctiques restauratives precisament va d’això, és a dir, és
una eina més. Avui mateix surt una notícia que en el Senat
d’Estats Units han posat un testimoni per l’hora de passar-se la
informació, això és un testimoni, el que us he passat és
ensenyam als centres a intentar tenir eines perquè tothom pugui
participar, però tothom pugui comunicar que és el que sent, que
és el que passa. Vull dir, és un exemple de les mils coses que
intentam fer, clar, com que jo he vengut aquí no ha explicar què
feim a nivell de Govern, però bé, hi ha moltes preguntes que
tenen a veure amb això, les contestaré, però no m’he detingut
a explicar molt allò que feim a nivell d’actuació del Govern
perquè pensava que venia més com a experta.

En tema d’eines, bé, això seria també una eina més, m’ha
demanat quines eines... amb què formam, hem format a... també

està a les memòries nostres, però sobretot, i aquí és una cosa
que tenim de consens amb el Partit Popular perquè els governs
des de fa set o vuit anys, tots els que han governat aquestes
illes, hem apostat des de l’Institut per la Convivència en les
pràctiques restauratives, i torn a anar a aquestes eines tan
potents consensuades ja. 

M’has demanat també el tema dels serveis socials, de com
implicar-los. Crec que el pacte en parla molt, parla de
comunitat d’aprenentatge, per ventura contest diverses
preguntes, parla d’aquesta col·laboració, d’aquesta necessitat
de fer feina també no només amb els serveis socials, que també,
que és prioritari, però amb molts altres professionals, s’ha
parlat dels policies tutors, també s’ha parlat dels serveis
sanitaris, moltes vegades han d’estar coordinats. Per exemple,
també em demanava el tema del protocol d’assetjament si està
coordinat i també em demanava a veure si pensam fer d’entrada
un protocol, ara mateix fem la revisió del protocol
d’assetjament i incorporem alguns aspectes que ja hi són, com
per exemple hi ha un programa que duem des de Serveis
Socials, des de la Direcció General de Menors i Família, que és
d’atenció a víctimes que han patit assetjament escolar, i per tant
coordinar i quadrar aquest protocol amb aquest servei. El
programa de policies tutors també contempla l’assetjament
escolar com una de les seves eines d’actuació, i també estan
coordinats amb el nostre protocol. Per tant sí que estam
intentant fer aqueixa coordinació i treballant des de la mateixa
perspectiva tots.

Quin tipus d’assessorament feim?, també em demanava.
Feim assessorament a tothom, fins i tot a les privades, tot i que
potser no seria competència nostra. Si ens crida qualsevol
persona que ens cridi l’assessorament, ja sigui un centre privat,
un centre concertat o un centre públic. L’altre dia era al col·legi
Lladó perquè em volien mostrar un programa -és un col·legi
concertat- em volien mostrar un programa de convivència, El
ojo de halcón, que els alumnes estan fent, un programa genial.
Vull dir que nosaltres, amb tothom, fins i tot, ja dic, centres
privats també a vegada ens diuen “tenc conflictes”; centres no
autoritzats també ens criden i nosaltres deim... Clar, detectam
situacions perquè tothom ens crida, qualsevol, i amb tothom
actuam; fins i tot si ens demanen formació també intentam de
quina manera es pot fer, no tenim cap filtre.

En temes d’igualtat també m’ha demanat. Aquí hem fet tot
un pla que està basat en el pla que fa l’IB Dona, també estam
coordinats; és a dir, el nostre servei es coordina, fa temes molt
transversals, i jo sempre dic que som com Pepito Grillo: quan
observam alguna cosa que fa falta posar en marxa intentam
sensibilitzar també la mateixa gent de la conselleria moltes
vegades, no?, per intentar introduir aquests canvis. En l’àmbit
d’igualtat estam fent moltíssima feina, hem intentar agafar tot
el que diuen les lleis que ens obliguen; per exemple enguany
per primera vegada els centres tenen obligatòriament una hora
de coordinació estipulada per l’agent de coeducació; mai no
s’havia posat en marxa això, és una cosa, per dir-te, per a mi
significativa, i clar, li hem de donar cos, formació, jo em
reuniré personalment amb tots els agents de coordinació i de
convivència i amb els agents d’igualtat de Balears; ara els
estam organitzant per donar-los cos, contingut sobre el que han
de fer una miqueta, és a dir, intentam avançar en moltes
mesures, però te’n dic una perquè si no, no tenc temps.
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Què més? Llavors també assessoram per exemple amb el
protocol trans, que no n’hem parlat; és un protocol que també
hem fet nosaltres des del nostre servei. A vegades els centres
ens diuen “ens podeu venir a ajudar a sensibilitzar?”; en
general intentam no moure’ns als centres, intentam apoderar el
centre i que sigui la mateixa persona que ens crida, fins i tot, la
persona que gestioni aquella situació de conflicte que té, però
en el cas en què és necessari sí que ens movem, evidentment a
vegades fa falta, i en el tema del protocol trans és un tema molt
específic, no tothom té la formació adequada, i a vegades anam
a fer una sessió d’una hora a l’equip docent perquè és un
protocol preventiu, realment, és a dir, es tracta de normalitzar
aquella situació d’aquell alumne.

No sé si m’han demanat res més... Llavors na Laura
Camargo em demanava el tema de l’assetjament. Volia
concretar, perquè no fos un mal entès, que el tema dels suïcidis,
quan he dit això, em referia a un suïcidi que hi va haver a
Madrid i un a Barcelona, aquí a Balears, que sapiguem, no n’hi
ha hagut cap o no ens consta, si n’hi ha hagut cap. Sobre les
dades que ha reflectit de Save the Children nosaltres coneixíem
ja l’estudi de 2010, que és el darrer estudi seriós que hi ha
hagut en convivència escolar a Balears, que era un estudi
d’àmbit nacional, on a Balears es va ampliar mostra i tenim
dades serioses. Sabíem que això ja deia, aqueix estudi de 2010
ja deia que a Balears hi havia un poc més, molt lleuger, però
sobre la mitjana estatal, i l’estudi de Save the Children
confirmava el 2016 aqueixa mateixa dada. Nosaltres ara hem
fet una... hem contractat la Universitat per tornar a fer una
rèplica d’aqueix estudi de 2010 i ara estic pendent de la...; ja
l’hem fet, ara l’estan elaborant, i a veure què ens surt ara. Si no
haurem d’assumir les conclusions d’aquest estudi i haurem de
reflexionar sobre el perquè.

En tema de ciberassetjament també una de les coses que
estam introduint al protocol d’assetjament són alguns elements
que potser abans no sortien, més concrets; també, quan deim
que feim aquesta revisió del protocol, hem afegit molts de
recursos, també hem afegit alguns indicadors en tema de
violència de gènere per poder detectar a vegades el control
entre alumnes, també sabem que hi ha més..., s’estan
polaritzant..., és a dir, els estudis ens diuen que els adolescents,
hi ha més adolescents que tenen pitjors competències o més risc
a l’àmbit de violència de gènere, però també n’hi ha més que
tenen més competències. És a dir, com es menja?, perquè els
d’enmig, aquells que són mitges tintes, han baixat, i la gent
s’està polaritzant, hi ha molta més gent competent i hi ha més
gent incompetent. Per tant també hem de fer formació i hem de
poder detectar..., perquè el tema de la violència de gènere
evidentment és una lacra que encara continua i tots ens hi hem
d’aferrar, i l’escola, per suposat, també, i és un poc això. 

I en tema de ciberassetjament que estam fent?, també em
demanava. Hem fet programes preventius; clar, nosaltres
sobretot feim prevenció, intentam sobretot fer..., tot i que feim
aquests protocols, perquè som conscients que si no ordenam
allò vermell que vos mostrava, què passa?, que els centres
després se centren en això i no en el que s’han de centrar, i val
més tenir una eina feta, tot i que sí s’ha de contextualitzar, es
pot contextualitzar i lligar amb el seu entorn, però han de tenir
una cosa ordenada perquè això dóna molta tranquil·litat i
seguretat, i saben que bé, em passa això, idò aniré a aquest

protocol i ja estic tranquil i em puc centrar a fer el que he de fer
que és educar i prevenir i cohesionar i aprofitar la diversitat,
com es demanava. I nosaltres estam fent ara un projecte de
cibermentors, estam intentant canviar la mirada perquè hem vist
que els programes de mediació costava que durassin en el
temps; per exemple Bendinat és un exemple d’institut on servei
de mediació ha perdurat 9 anys; nosaltres el tenim com a bones
pràctiques, també, de fet varen venir al congrés a mostrar com
ho han fet, ells, perquè aquest tipus de programes a vegades
depenen de la voluntat dels professionals que hi ha darrere, i en
aquest cas per ventura també, però, clar, és la importància ara,
al servei de mediació, també donar-li aqueixa visió de les
tecnologies, i hem posat en marxa a cinc centres un projecte de
cibermentors. Aquest projecte ara també estan fent una
formació dels docents de formació de cibermentors perquè ells
mateixos...; és a dir, a aquests cinc hem anat també amb l’IB
Jove, que també tenim coordinació, hem fet un projecte
conjuntament, i ells formen el centre per fer aquest projecte, i
ara el que volem és que venguin diverses persones d’un centre
perquè puguin ells sols posar en marxa aquests projectes. Això
quant al ciberassetjament.

Què més? Bé, llavors també els centres han de tenir aqueixa
capacitat de saber detectar i actuar tot d’una.

També em demanava com havíem fet el protocol
d’assetjament. El vàrem fer amb la col·laboració de molts
d’experts, vàrem fer una comissió d’experts en què hi havia
gent de molts d’àmbits, no ho sé..., està explicat a la memòria
de l’any passat del protocol d’assetjament; fins i tot el fiscal
també hi va participar i en va formar part, no com a expert sinó
que el va veure al final, i és el primer que quan té un cas a
Fiscalia demana si s’ha fet el protocol, ens demana a nosaltres
a veure si el protocol s’ha fet.

Per què hi ha més demandes a primària? Bé, jo crec que la
societat cada vegada està més sensibilitzada davant la
violència, davant els conflictes i, clar, té més necessitats i veu
més aquestes situacions, i d’aquí la importància. Com arreglar
això?, jo crec que el pacte ens pot ajudar moltíssim perquè sí
que té aqueixa visió preventiva.

El tema dels casos -no sé qui m’ho demanava, no sé si...- en
el tema d’assetjament, bé, com que ara se n’ha anat -en David-,
em parlava de la inclusió, sí, la inclusió és bàsica, s’ha
d’aprofitar la diversitat, una altra vegada més tot el treball de
l’educació emocional, és a dir, els centres estan treballant i
formant-se en molts d’aspectes que milloren la inclusió i tota la
part d’atenció a la diversitat, que tampoc no n’hem parlat. Per
exemple així com treballen ara, treballen a través de projectes,
els orientadors o els PTSC, aquestes figures que són com a
treballadors socials, o els educadors socials que s’han afegit,
que són aqueixes deu figures noves, que són els antics TISE i
ara es diuen TISOC, aquestes figures totes han de fer un
projecte; així com abans funcionaven més amb unes
orientacions concretes i a vegades costava canviar el model, ara
estan fent molta feina en un canvi de model, que jo hi crec
moltíssim perquè també es basa en tot el que he dit, i ara ells
han de fer un projecte en el centre, un projecte ja sigui social -
és una de les línies que poden fer-, un projecte que puguin
avaluar i a veure com avança. Per tant en aquest sentit la
inclusió també és una de les línies d’actuació que jo crec que
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cada vegada tenim més clara tots, i al final totes aquestes
estratègies tenen a veure amb com incloure tothom, amb com
tothom es pot sentir part d’aquesta comunitat, i això és la
inclusió, com ens podem sentir bé, podem expressar el que
sentim, allò que ens passa i... i sentir que se’ns escolta també.

Més recursos a les escoles i fora de l’escola, jo..., és clar
que sí, encantada que..., crec que és necessari, però bé, sempre
que es faci des d’aquesta perspectiva que diu el pacte de
comunitat, d’escola..., de ciutat educadora, tots aquests
conceptes, són tots, és la ciutadania la que ha de tenir un
concepte que educa. És que ens passa..., anam pel carrer i som
els primers que no educam i veiem tal vegada dos al·lots que no
sé què, i hem d’intentar tots educar, no és diu allò de la tribu es
la que educa..., idò, això.

El tema concret de la convivència escolar, a veure si es faria
un... Sí que estam estudiant a veure com podem fer alguna
sistematització. Nosaltres fins ara ens hem dedicat molt a
formar aquestes bones pràctiques. 

Ara veiem que els centres ja els demanen de per si i
nosaltres com a servei hem de fer, estem fent una reflexió i
veiem que hem de fer..., per ventura va cap a la línia que em
proposaves de publicar, de difondre ja coses perquè realment
els centres... no hem de sensibilitzar, és a dir, la mateixa gent
ja ens demana aquestes bones pràctiques i per tant, el que hem
de fer ara és tenir-les allà i que ells també puguin anar veient i
seguir motivant.

Quant als policies tutors sí que formam part de la formació.
Fem una feina molt, molt coordinada des de fa molts d’anys,
crec que són persones molt formades; jo els vaig formar
personalment en temes de mediació fa molts d’anys quan es
varen començar a crear i al cap d’uns anys veia com estava el
sistema educatiu quant a mediació en concret i el policia tutor
en sabia molt més, de mediació.

Això no lleva que llevin la feina dels educadors socials.
Crec que són dues figures molt diferents. Els educadors socials
tenen una funció molt preventiva i aquesta figura del policia
tutor té a veure per a mi amb un canvi de model també de la
policia. La policia ha de ser..., jo crec molt en aquesta policia
de proximitat a la ciutadania i en aquest cas és una policia
pròxima als adolescents, als joves, coneix la realitat, fins i tot
maneja eines d’aquestes que hem dit taronges i vermelles,
hauria de poder manejar aquestes eines perquè ell s’ha
d’afrontar moltes vegades en situacions de conflicte greu i ha
de ser capaç de tenir eines d’aquestes no culpabilitzadores. 

El protocol d’assajament és no culpabilitzador i totes les
eines que nosaltres intentam posar en marxa es basen en això,
en eines educatives. És veritat que si això no funciona ens ha de
quedar el punitiu i el culpabilitzador.

Què em queda?... perdó, aniré... bé, ja està. 

(Remor de veus)

És per contestar un poc a cadascun, sí, sí. Em demanava si
hi havia algun esborrany, etc., ja he parlat del protocol, sí que
estam pensant un poc el tema dels decrets de drets i deures.

Pensam que el dret a l’educació, sobretot per això, perquè el
dret a l’educació és un dret bàsic que no podem obviar, per què
ho dèiem? Perquè de vegades, jo què sé, centres de nins... nins
de centres de menors, si tenen hora al psicòleg, si tenen hora...
bé, idò per ventura, són nins... idò hem de prioritzar el dret a
l’educació perquè després hi ha molts de desavantatges i
molta... és a dir aquí... o per exemple en el tema de les
expulsions. 

Ens hem de revisar molt quan expulsam un nin i en aquest
sentit és..., estam estudiant si fem la revisió del Decret de drets
i deures que és el 121/2010. I llavors importància de la llei, sí,
és clar, clar que sí, de l’acord.

Què més m’heu demanat? N’Enric no, eh, ... Ah, sí, Josep
Castells, tema de quins elements facilitarien aquesta llei? El
mateix, és a dir, si la llei quan la llegeixis... això te serveix per
a qualsevol document. Jo ho utilitz per analitzar qualsevol
document en tema de convivència i te n’adones de si està fet
amb aquesta perspectiva perquè això del triangle que vos
mostrava sembla que és una cosa de sentit comú, però en la
pràctica després no és així.

Si tu ho llegeixes i veus que el 70 o 80% de les mesures o
de les coses concretes són preventives, en aquest cas hauria de
ser del 90 perquè és una llei, i ara em refereix a documents més
de l’àmbit de la convivència, és que anirà bé. Ara, si comences
a veure que tot és per arreglar conflictes greus, és que no està
ben feta aquesta llei, per a mi, d’acord?

I llavors, la darrera, a n’Enric, crec que he contestat el tema
que hi ha més sensibilitat i més coneixement. La gent està més
formada i per tant, per això hi ha més demandes.

Però vull dir que en temes d’assajament, és clar, jo dic les
demandes que tenim nosaltres, però nosaltres també demanam
als centres que ens diguin quants de protocols han obert i crec
que aquí sí que cada any obrin més protocols perquè és clar,
perquè estan obligats a dir-ho quan n’obrin i això demostra que
tenen sensibilitat i que sí que l’activen, el protocol, sí que
l’estan activant, tot i que després al darrer any hem vist que hi
ha hagut una baixada en la valoració de si era assajament o no.
És a dir, estan obrint protocols i realment moltes vegades no
són situacions d’assajament, d’acord? L’any passat eren la
meitat i enguany han estat una tercera part o un 40% dels
oberts, per tant...
 

I el tema d’Inspecció, que és la darrera cosa, molta
formació en el sentit que han de tenir en compte tot això que va
sortint nou, totes aquestes eines i han de ser capaços ells
mateixos amb les seves observacions als centres de poder
recomanar o de poder veure si hi ha alguna cosa que el centre
podria fer per millorar aquestes qüestions. 

I nosaltres mateixos també tenim una coordinació molt
directa amb ells, ells ens passen informació de la seva valoració
de convivència i nosaltres els ho passem a ells i nosaltres
mateixos som els que els formam en les seves reunions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Escoda. Ara té la paraula el Sr. Joan
Romera, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIRECTOR DEL CEIP BENDINAT (Joan Romera
i Martínez):

Moltes gràcies. Sra. Riera, en el que fa referència als
recursos em referesc a això, a la formació del professorat i que
la conselleria ens doni els recursos. Li puc posar un exemple:
nosaltres des de fa molts d’anys tenim una auxiliar de conversa
que ve cada any, enguany ens ha canviat perquè aquesta al·lota
ha quedat a Estats Units, el mes d’octubre ens varen dir que el
jove que havia de venir havia renunciat perquè havia tengut
problemes amb el visat, que mirarien de donar-nos-en un, al
mes de gener ens han dit que ja a aquestes alçades no tendrem
auxiliar de conversa.

És clar, això a nosaltres ens ha suposat un entrebanc dins la
nostra organització perquè aquesta persona ens feia classes
d’speaking als nins. És clar, els nins enguany no ho poden tenir.
A això em referesc quan la conselleria ens ha de donar, ens ha
dotar dels recursos.

Si nosaltres..., és clar, a mi no m’agrada parlar de casos
concrets, però parl del meu centre, quan ens referim que la
conselleria ha de dotar dels recursos no és a vegades que doni
més professorat, sinó que el que hi ha es mantingui i si passen
coses d’aquestes, si s’ha obert una bossa tipus interins, però no
n’hi ha suficients, aquestes coses crec que són súper importants
i que s’han de preveure perquè ens ha suposat que enguany els
nostres alumnes han deixat de tenir classes d’speaking. A això
em referia.

Després, com treballam al centre aquest desenvolupament
de les llengües, idò ho treballam en petits grups, en
desdoblaments tipus l’auxiliar de conversa.

Pensam, dins l’autonomia de cada centre, que la
metodologia ha de ser activa i participativa, que no han de ser
classes magistrals, sinó que s’ha de partir dels interessos dels
infants, que ells han de ser partícips del seu aprenentatge, que
han d’aprendre sense adonar-se’n que és la millor manera
d’aprendre i per retenir aquests aprenentatges. Tot això
acompanyat, òbviament, dels recursos digitals.

Tornam al mateix, recursos digitals que en el seu moment
amb el programa Xarxipèlag es va dotar als centres de molts de
recursos digitals, però tal vegada ningú no va pensar que
aquests recursos quedarien obsolets, que és el que passa avui en
dia, amb pissarres que no funcionen, ordinadors que s’han
romput, classes que es varen muntar amb pissarres digitals i que
avui en dia no funcionen, i que els mestres que pensen un poc
més enllà al seu moment no varen voler llevar les pissarres de
guix i les varen posar al darrere i ara s’ha hagut de girar la
classe i fer la classe darrere perquè aquests recursos els han de
pagar els centres i els centres no disposen d’aquests doblers per
mantenir tota aquesta maquinària digital. És clar, quan ens
referim a aquests recursos de vegades és això.

Jo pens que hi ha dues coses en què els doblers no s’han de
mirar, una és la sanitat òbviament pel que implica, i l’altra és
l’educació, perquè nosaltres estam formant el futur de la nostra
societat i crec que en això no hem d’escatimar un duro i de
vegades tal vegada val més la pena retallar en altres coses i no
en educació.

Referent a igualtat l’oportunitats, crec que és important
l’escola inclusiva i el treball cooperatiu, perquè dins aquest
treball es pot donar cabuda a les diferències que hi pot haver
dins les famílies i l’escola ha de ser el mitjà per aconseguir
això. Crec que això és súper important, l’escola inclusiva.

Bé, a la Sra. Camargo, és molt difícil contestar la pregunta
que ha fet. Jo he dit que hem de partir d’uns mínims, tots els
centres han de tenir un mínim comú i li puc posar un altre
exemple. Jo som tutor de primer, dins la meva aula hi ha nins
brillants, nins que no són tan brillants, nins als qual els costa
més... Òbviament no exigim el mateix a cada nin; tenim un
mínim per arribar, ara, al nin que és brillant se l’estira per
aconseguir un poquet més; el que no ho és tant, idò tu arribaràs
fins aquí o tu arribaràs fins aquí, però tots han d’arribar allà
mateix. El que no podem fer, també, és que el que és bo, com
que és bo, ja has arribat i ho deixam; no, t’estiram, si pots
aconseguir un poc més idò un poc més, arribant sempre a un
comú; tenim un mínim, però a partir d’aquest mínim uns
arribaran aquí, uns arribaran allà i uns arribaran allà, però hem
aconseguit tots arribin a aquest mínim, que per això hi ha els
currículums, per arribar als mínims. Ara, a partir d’aquests
mínims cada centre també, amb la tipologia d’alumnat que té,
ha de saber jugar les cartes que té i arribar al màxim o treure el
màxim profit dels seus alumnes. Si ets a un lloc podràs
aconseguir unes coses, i ets a un altre lloc podràs aconseguir
unes altres coses. Allò important és que tots arribin a aquest
mínim. Per això és important l’autonomia de centre, sempre
que no oblidem que tots som comunitat educativa i que tots
hem d’arribar allà mateix.

Potser no m’he expressat bé amb la Sra. Sureda quan he dit
que el professorat no estava qualificat. Jo crec que el
professorat de les Illes Balears està molt qualificat i molt ben
preparat; em referesc als idiomes; jo som mestre i en el seu
moment vaig estudiar anglès i tenc el B2, però no em sent
qualificat per fer una assignatura de science com feim al nostre
centre. A això em referesc, que ha de ser el mestre de llengua
estrangera que faci aquesta assignatura. Vull que quedi clar que
òbviament estan més que qualificats i fan molt bona feina, el
problema és que no està reconeguda per la societat.

El mateix, recursos i formació. Crec que és essencial;
perquè un centre, una escola, la comunitat educativa funcioni
hi ha d’haver els recursos per l’administració i formació per
part del professorat. Els mestres són com els metges, dic, tota
la vida s’han de formar, mai no acaben d’estudiar, perquè jo
mateix ho veig; jo fa devuit anys que vaig començar a fer feina
i d’aquí a deu anys, i no és molt, estaré educant una societat,
una futura societat que no és aquella en què em varen educar a
mi, que ha canviat en models, que ha canviat en maneres de
pensar... Si tu no t’has format durant aquest temps molt
difícilment podràs donar a aquest alumnat el que necessita. Per
això crec que és primordial la formació del professorat, és una
de les parts més importants i és allà on més incidència s’hauria
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de fer a l’hora de fer aquest pacte per l’educació. Crec que la
nostra feina..., jo mai no l’he considerada una feina, per a mi és
un privilegi que em paguin per fer el que faig perquè m’ho pas
bé, i crec que tot el professorat que fa feina d’això hauria de ser
així. Està clar que els matins quan t’aixeques i fa fred dius “ui!,
si em pogués quedar a dormir”, però t’aixeques dient: “Que bé
que m’ho passaré avui”, perquè els meus caps són els nins, i el
que et donen els nins no t’ho dóna cap altra feina. Això, val, ho
has de sentir o ha de ser per vocació, que crec que és una de les
feines que ha de ser. Per tant formar-te no t’ha de costar perquè
ho fas pel teu alumnat, pels teus caps, el futur de la societat és
a les teves mans. Jo sempre ho dic, nosaltres hem de ser
neutres; cadascú té les seves idees, ja siguin polítiques,
futbolístiques, esportives, les seves opinions, però crec que
això ho ha de deixar al marge, tu quan estàs formant estàs
formant, i per això és important la vocació i la formació del
professorat.

Òbviament si tens recursos aquesta manera d’ensenyar és
molt més fàcil, i perquè hi hagi recursos desgraciadament hi ha
d’haver doblers, i és molt important parlant de les noves
tecnologies, que són molt importants en l’educació, perquè
podem oblidar que darrere aquestes noves tecnologies hi ha
d’haver una dotació econòmica, i una dotació econòmica no és
per dir “ens muntam les classes”, no, això ho duu i crec que
això dins un pacte per l’educació ha de constar, la partida
pressupostària, perquè si no passa el que passa, que ens trobam
escoles que tenim pantalles aturades perquè el centre no pot
assumir el cost d’això, o contractar una persona per mantenir.
El cost és..., amb el que et dóna conselleria, amb l’aportació de
pares, és que és impossible mantenir això, i crec que això és
important, important perquè avui en dia les noves tecnologies
són el futur, i sense això no podem formar competents digitals.

A veure, què més?, que me n’he anat de... Autonomia de
centre... Sí, aquí està, val. Referent a allò de si la llei és
important, si hi ha obstacles o afavoreix, jo crec que tot el que
estigui per escrit afavoreix; el que tu has dit, quan has de fer un
document o quan has de fer una concreció curricular o
l’autonomia de centre t’has de basar en una llei i crec que és
superimportant que estigui per escrit perquè és el camí que et
guia per poder-ho fer. Després tu pots adreçar cap a un costat,
cap a l’altre, pots anar més endavant, més enrere, però si tens
aquest perfil per guiar-te és superimportant. Crec que és
superimportant la feina que estau fent perquè és el que
parlàvem, independentment de les idees d’uns, les idees
d’altres, poder arribar a uns mínims, uns mínims que l’any que
ve hi ha eleccions, és igual si canvien de govern o entren uns
altres: saber que aquesta llei seguirà, i que entri el que entri
continuarà i que tothom vetllarà perquè això es compleixi és
superimportant, és superimportant perquè és el futur de la
nostra societat, i hem de formar-los, i crec que ajuntar i
aconseguir dóna molt més que anar per separat.

I referent a allò de si cada centre, amb l’autonomia de
centre i els mínims de la concreció curricular..., clar, cada
centre té la seva concreció curricular. Allò que vostè ha dit que
som una comunitat autònoma on entra i surt...; nosaltres som a
una zona costanera i òbviament allà quan arriba la temporada
i quan no arriba la temporada..., no és el cas del meu centre,
perquè està més aferrat a Palma, però sí és el cas d’altres
centres d’allà, que tenen una baixada de nins durant l’hivern i

una pujada quan arriba la temporada, i això sí que es fa difícil.
Quan tu tens un projecte de centre i contínuament està arribant
alumnat nou, altre se’n va, altre ve, has de mirar la teva realitat
social i al voltant. Nosaltres quan vàrem optar per aquest pla
plurilingüe vàrem mirar i el 35% de les famílies del nostre
centre tenien un papà o una mamà estranger en el sentit que
eren anglesos, o eren suecs, que dins ca seva es parlava un altre
idioma, el que tu deies, “tant de bo el meu pare fos anglès o
alemany”. Clar, aquests nins jugaven amb aquest avantatge,
perquè dins ca seva potser no parlaven castellà o català però sí
parlaven anglès o parlaven alemany, i vàrem dir: “Jo, idò dins
el nostre alumnat sí que potser és profitós introduir la tercera
llengua dins una àrea”, perquè ja jugam amb l’avantatge que els
nins a ca seva, el 35%, domina o parla l’anglès. Llavors és el
context. Potser el nostre projectes no va bé a una escola del
centre de Palma. 

Per això parlam de l’autonomia de centre, crec que és
superimportant que cada centre pugui tenir el seu projecte
lingüístic adequat a les seves necessitats, del centre, tot per
aconseguir el millor per als nins, que siguin competents,
òbviament, en les dues llengües de la comunitat i en una altra
llengua, perquè vivim del turisme i l’economia es mou d’això.
Tenim la sort que parlam un idioma que pràcticament es parla
per tot el món; si a sobre els feim competents en un altre
idioma que és el que domina el sector mundial, que és l’anglès,
sense oblidar el nostre idioma propi d’aquí, chapeau! Tot el
que sigui profitós per als nins...; després ells ja parlaran com
vulguin, no entrarem en això, però que siguin competents, que
el dia de demà puguin anar a l’administració i els parli qualcú
en català i sàpiguen contestar, o l’entenguin; o si van a cercar
feina i li demanen l’anglès els diguin “no, no, no tenc cap
problema, puc parlar un anglès fluid i no tenc cap problema”.
Això crec que és l’objectiu de l’escola, o almenys l’objectiu del
nostre centre.

Sí que hi ha un programa per als nins nouvinguts, el PAD,
el projecte d’atenció a la diversitat, el que passa només estam
en català o en castellà, no en anglès, però sí que hi ha un
projecte per a aquests nins nouvinguts, sobretot que no
coneixen cap de les dues llengües de la comunitat, sí que hi ha
un programa. El que passa és que tornam al mateix: falten
recursos.

Bé, ja està, no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Romera. Hem acabat aquesta sessió,
aquesta compareixença. Els vull agrair la seva assistència i les
seves aportacions i respostes als grups parlamentaris.

I vull recordar als diputats que la propera sessió serà a les
cinc-trenta..., cinc-trenta; a les tres-trenta no hi ha prevista cap
compareixença.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, tancam la
sessió fins a les cinc-trenta. Moltes gràcies.
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