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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.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Juan Manuel Lafuente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Compareixença del Sr. Guillem Lladó i Valdivieso,
secretari d’organització del CECEIB (Associació de
Centres d’Ensenyament de les Illes Balears), i del Sr.
Antoni Sacarés i Mas, secretari general de l’FSIE
(Federació de Sindicats Independents de l’Ensenyament),
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.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del Sr. Guillem Lladó, secretari d’organització
de l’Associació de Centres d’Ensenyament de les Illes Balears;
i del Sr. Antoni Sacarés, secretari general de la Federació de
Sindicats Independents d’Ensenyament, 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 el Sr. Guillem Lladó, secretari d’organització
de l’Associació de Centres d’Ensenyament de les Illes Balears;
i el Sr. Antoni Sacarés, secretari general de la Federació de
Sindicats Independents d’Ensenyament. La Presidència, en nom
de la comissió, els dóna la benvinguda a aquesta ponència.

Té la paraula el Sr. Guillem Lladó, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ DE CENTRES D’ENSENYAMENT DE
LES ILLES BALEARS, CECEIB, (Guillem Lladó i
Valdivieso):

Moltes gràcies. Honorables senyores i senyors, en primer
lloc és una responsabilitat gran venir a aquesta ponència
darrere les dues anteriors intervencions, de reconegut prestigi
dins aquesta comunitat. En nom de l’Associació de Centres
d’Ensenyament de Balears en primer lloc voldria agrair la gran
oportunitat que tenim, que ens brinden, d’expressar la nostra
opinió en relació amb el pacte educatiu en general, i en concret
sobre el document objecte d’estudi, ja que com a entitat
participant de tot el procés n’estam ben orgullosos, del resultat

final, i és un privilegi personal defensar aquest resulta en
aquesta ponència.

El document del pacte educatiu que s’està analitzant va
néixer com a tal l’octubre de 2013 a Menorca en forma d’un
procés participatiu de base social encaminat a la superació dels
problemes detectats a l’educació de les Illes Balears, i a
facilitar la construcció d’un sistema educatiu propi del segle
XXI que sigui estable, centrat en l’alumnat i que garanteixi una
qualitat i una equitat imprescindible. L’Associació de Centres
d’Ensenyament privats i privats concertats CECEIB no va
participar en aquest primer procés, ens vàrem incorporar l’abril
de 2015, coincidint amb un canvi complet en l’estructura, la
directiva, els objectius i el funcionament de la nostra
associació; l’estiu de 2015 entràrem a formar part de la tasca a
través del Cercle per l’Educació, i vàrem trobar una situació de
coneixement, de diàleg i de cohesió bastant avançada, i un
document base sobre el qual treballar. Des d’aquesta data hem
participat gairebé en totes les nombroses i extenses reunions
convocades, i hem tengut l’oportunitat de valorar, de discutir,
d’aportar i finalment pactar els diferents continguts que formen
el document que ara s’analitza. 

És evident que aquest o qualsevol altre document de pacte
educatiu no pot encaixar al cent per cent amb els postulats de
base de totes i cadascuna de les entitats, les associacions i els
col·lectius que n’hem format part o bé que s’hi han adherit, ja
que associacions de famílies, sindicats de concertada i de
pública, directors d’ensenyament públic, patronals
d’ensenyament privat o privat concertats, cooperatives
d’ensenyament, Universitat, tercer sector, inspectors, etc.,
també amb diferents sensibilitats dins cada un dels col·lectius
citats, ens hem hagut de moure tots respecte dels diversos
plantejaments inicials per tal d’aconseguir un consens de
mínims, un pacte, tot considerant vital l’oportunitat històrica
d’aconseguir, d’assolir aquest acord social, que ara, i per això
som aquí, hauria de facilitar un gran acord polític, capaç de
dotar d’estabilitat el nostre sistema educatiu, alhora que
incorpori els mecanismes necessaris per donar resposta a les
demandes actuals i futures de la societat.

L’estabilitat pensam que hauria de venir en forma d’una llei
educativa que estableixi unes normes de funcionament
bàsiques, que no canviïn constantment en funció del partit o
dels grups polítics que governin; normes definides, dialogades,
contrastades, en definitiva pactades amb la comunitat
educativa, normes bàsiques que reflecteixin el que pensam i
coneixem les persones i entitats que ens dedicam de base a
l’educació, que tenim un contacte real i diari amb les
problemàtiques que es presenten als centres, a les famílies i al
carrer.

Els mecanismes que es defineixin han de permetre llibertat
per evolucionar els ensenyaments i les estructures dels centres
educatius cap a les demandes reals que planteja una societat del
segle XXI, superant per fi les grans, grans deficiències que any
rere any es constaten en el sistema educatiu i que no s’arriben
a corregir, pensam que per manca d’actuacions creatives.
M’agradaria citar Albert Einstein quan va dir “no cerquis
resultats diferents fent el mateix”; hem de fer quelcom diferent.
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En aquest pacte, document de pacte social que ara intentam
que evolucioni fins a pacte polític, s’estableixen grans
diferències amb el que venim fent actualment. No entraré a
detallar punt per punt el seu contingut perquè ja el coneixen,
però sí que des de l’Associació CECEIB ens agradaria
remarcar quatre grans objectius que consideram ben
significatius. El primer és fomentar una connexió real dels
centres educatius amb la comunitat educativa i les famílies a
través de xarxes ben relacionades, coherent amb l’entorn i, molt
important, respectant les característiques pròpies de cada
centre. Segon, redefinir el paper de l’administració educativa
per fer-la estable, professional i participativa per a les entitats
administrades, en definitiva fer-la molt més propera. En tercer
lloc, dotar els centres educatius d’una major autonomia, que els
permeti definir un projecte educatiu molt més flexible i
innovador que l’actual, que sigui ajustat a les necessitats reals,
permeti establir una estructura, una organització, uns objectius
i fins i tot uns currículums més competencials, dissenyats i
executats per tal d’aconseguir superar els problemes. Quart
punt: revisar també en profunditat els requisits d’accés i els
programes de formació dels futurs docents a la Universitat,
aconseguir que la docència sigui atractiva i ben valorada; amb
quin objectiu?, que siguin els millors els que es dediquin a
l’ensenyament; cercam mestres i professors capaços, dotats
amb les eines necessàries i amb vocació per a ensenyar,
imprescindible, fent possible així donar una resposta adequada
a les exigències dels nostres infants, que són ni més ni menys
que la societat del futur.

Pactar és dialogar i estar disposat a renunciar a algunes
coses per aconseguir un bé comú, alguna cosa superior per la
qual va la pena lluitar. Per tot això, més enllà de les diferències
que evidentment existeixen entre tots els col·lectius que
formam la comunitat educativa, amb molt d’esforç, diàleg,
temps i paciència hem pactat tota la sèrie de punts que
conformen aquest document, evidentment entre tots aquells que
han estat disposats a fer-ho; llàstima que no tothom ho hagi
entès així i alguns no hagin tengut la generositat de rebaixar els
seus postulats d’inici per aconseguir un acord major, un acord
que sigui total.

Vivim en un món cada vegada més globalitzat. Són costum
els controls de qualitat i les enquestes de satisfacció per saber
què opinen els clients sobre la feina feta o simplement per saber
què volen. Disposar d’un document com aquest, un pacte
social, pensam que és un luxe perquè aporta a priori,
prèviament, el coneixement col·lectiu de la gran majoria social.
Des de la patronal CECEIB-ACENEB els demanam, a vostès,
una mostra de visió i generositat per aconseguir un bé major, un
pacte polític el més ample possible que doni estabilitat al
sistema i ens permeti ser pioners i innovadors en un canvi que
demanda la nostra societat i que és ben conegut per tots perquè
els problemes són ben antics.

En aquest punt, si m’ho permeten, citaré novament Albert
Einstein, un inadaptat al sistema educatiu del seu temps, qui va
dir: “En els moments de crisi és més important la imaginació
que el coneixement”. Pensam que és moment de posar molta
imaginació i aprofitar el moment que tenim.

Per acabar, els integrants d’aquest pacte social hem
demostrat que es pot vèncer la inèrcia de fer les coses com
sempre s’han fet i afrontar-les d’una altra manera.

Si partim... partint de la confiança, del diàleg, de la bona fe
hem pogut treballar conjuntament les xarxes pública i
concertada com el que són: complementàries, amb moltes idees
i projectes a compartir, per millorar en conjunt alhora que
respectant i valorant les diferències.

De totes maneres la nostra tasca, la tasca d’Illes per un
Pacte no s’ha acabat amb aquest document, continuarem
mostrant a la societat el fruit dels nostres acords i en cercarem
d’altres. Seguirem intentant amb il·lusió que l’educació a les
Illes Balears pugui ser un exemple a seguir pels altres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lladó. Ara té la paraula el Sr. Antoni
Sacarés per un temps de quinze minuts.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE LA FEDERACIÓ DE
SINDICATS INDEPENDENTS DE L’ENSENYAMENT,
FSIE, (Antoni Sacarés i Mas):

Bon dia, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades membres de la comissió. En primer lloc, moltes
gràcies per aquesta oportunitat de venir a expressar la nostra
opinió vers el pacte educatiu. Intentaré, com ja ha fet el
company de CECEIB, en Guillem, brevetat, perquè pens que
els quatre eixos que pensam defensar es poden dir amb menys
temps fins i tot dels quinze minuts que ens dóna la comissió.

FSIE assumim..., som part d’Illes per un Pacte, per tant,
assumim íntegrament el document d’Illes per un Pacte, vull
deixar-ho clar i per tant, vull fer referència al fet que dia 23 de
novembre del 2017 el Sr. Bernat Alemany, la Sra. Pepita Costa,
el Sr. Llorenç Llop, la Sra. Joana Maria Mas i la Sra. Francesca
Riudavets varen venir a fer l’exposició en nom d’Illes per un
Pacte i que assumim plenament la defensa que ells varen fer del
document perquè ens representaven també. Dit això, vaig a dir
algunes pinzellades més. 

En primer lloc, us diré qui som, FSIE. FSIE som un
sindicat, un sindicat d’ensenyament, que defensam els
treballadors de l’ensenyament privat i concertat; defensam la
complementarietat de les dues xarxes, xarxa pública i xarxa
concertada, però ens dedicam nosaltres a la defensa dels
treballadors de l’ensenyament privat i concertat i defensam la
llibertat d’ensenyament. Això era per emmarcar un poc on ens
trobam, qui som FSIE.

Defensam des de fa molts d’anys la necessitat d’un pacte
educatiu. FSIE ha treballat aquest pacte en diferents àmbits, a
nivell estatal uns companys de la federació, fins i tot sé que
varen estar a punt d’arribar a un acord amb el ministre Sr.
Gabilondo al seu moment, FSIE hi era, i ara hi continuam
essent, hi continuam treballant, nosaltres aquí i uns companys
de la federació a nivell del Congrés espanyol.
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Per tant, creiem que és necessari el pacte per arribar a una
estabilitat que pensam que l’educació d’aquestes illes i de
l’Estat espanyol en general necessita. Per tant, primer referent:
creiem necessari el pacte, treballam pel pacte i volem un pacte,
que treballam cap a la millora dels resultats dels alumnes, en
aquest cas que som aquí, de les nostres illes.

Per què aquest pacte? Bé, aquest pacte..., en primer lloc vull
fer una defensa i crec que és una facilitat del procediment que
ha seguit aquest document. Aquest document surt de la societat
civil d’aquestes illes... hi ha treballat tothom que hi ha volgut
treballar i ha passat pel Consell Escolar després i ha estat
aprovat pel Consell Escolar, per tant, pens que és un avantatge
front a altres iniciatives, ja n’han anomenada alguna, que era
una iniciativa més política i malauradament, -voldria anar errat-
, però, malauradament, moltes vegades quan la iniciativa és
política té el problema que els de l’oposició no volen donar el
beneplàcit que sigui el que governi qui tengui el pacte, i aquest
no parteix així. És un pacte de tots, i crec que ha estat un bon
camí que des de la societat civil amb aquest document ara es ve
aquí, al Parlament, a aquesta comissió, que és la seu de la
sobirania d’aquest poble i, per tant, se segueix treballant des de
tots. Per tant, crec que és una oportunitat que no podem deixar
perdre, el procediment crec que ens ho facilita.

I després destacaré una sèrie de punts del document, vagi
per dit, però, que defensam tot el document, però destacarem
alguns punts per la nostra idiosincràsia.

Primer començaré amb un punt zero, perquè vegeu que no
tot ha estat un camí de roses en el procés, llavors un punt zero
vull dir que és un punt que no hi és, perquè vegeu que de
vegades tots hem hagut de fer alguna renúncia pel camí, crec
que afortunada després al final. Per exemple, com a sindicat, al
seu moment damunt la taula posàrem les reivindicacions
laborals, que no són al document. Es va creure oportú, i
nosaltres hi estiguérem d’acord després, que les reivindicacions
laborals es farien sectorialment, cada sector, de pública la mesa
pública; de concertada, mesa de concertada, les aniríem fent els
sindicats.

No vol dir que ningú no hagi renunciat. Es continuaran fent,
però no són element d’aquest document. És a dir, com a un
exemple de dir alguna cosa que no hi és perquè... i nosaltres,
bé, ens varen convèncer, pensàrem que era oportú i per tant, no
hem renunciat a res, que quedi clar, però no formen part del
document de pacte.

I ara algunes que sí que hi són. Volem remarcar, i us citaré
en quin punt està, perquè vegeu que no ens ho inventam, al
punt 1.2 remarca el dret constitucional a l’educació sostinguda
amb fons públics, de qualitat, fomentant la igualtat i l’equitat.
D’acord? Ens hi sentim plenament integrats perquè parla
d’educació sostinguda amb fons públics i de dret
constitucional. Per tant, ens sembla perfecte que hi sigui, tal i
com està redactat.

Un altre punt que volem destacar, que és al punt 3.2.1, diu
que la planificació escolar ha de respondre a les necessitats
socials d’escolarització i a les demandes de les famílies. Per
tant, està lligant dos aspectes fonamentals de cara a
l’escolarització, evidentment hi ha d’haver les necessitats

socials, però també les demandes de les famílies, una cosa tota
sola no; les dues crec que s’han d’intentar lligar el màxim
possible. Per tant, també és un punt que destacam i que ens
sembla que s’ha resolt molt bé a l’acord.

Un punt clau que s’ha destacat diverses vegades, però crec
que és important i també el volem destacar, que és al punt 3.7,
és aquesta tendència a incrementar el pressupost d’educació,
que pensam que s’ha de demanar precisament al Parlament que
elabora els pressuposts generals, hi ha d’haver una tendència al
pressupost d’educació, és necessari que es vagin incrementant.
Demanam un increment progressiu, que es vagi incrementant,
ho demana el document, s’ha d’arribar a tenir un percentatge
del PIB més elevat del que es té ara, però és clar, moltes de les
coses que voldríem sense increment de pressupost no serien
possibles. El document així ho reflecteix.

I el darrer punt és el tema lingüístic, el volem comentar
perquè sabem que és un tema espinós i, per tant, el volem posar
damunt la taula.

En el document, ens centram al punt 3.5, que diu: “Cada
centre elaborarà el seu projecte lingüístic de centre; l’objectiu
del projecte lingüístic de centre és aconseguir que l’alumnat
assoleixi una competència similar en les dues llengües oficials
en acabar els estudis obligatoris”. Per tant, crec que és... està
molt bé com a objectiu pedagògic, és a dir, és establir un
objectiu finalista, pedagògic, evidentment després amb
l’autonomia de centre, com s’hi arriba... ja va l’autonomia de
centre dependrà de l’alumnat que tengui, però fixau-vos que
crec que és un punt que sabem que ha estat... ha generat
controvèrsia, però crec que tothom hi pot caber tranquil·lament
aquí.

I finalment, per acabar, vull demanar al Parlament, a tots els
membres de..., als diputats que ens representau aquí, a aquestes
illes que faceu un esforç per mirar d’aconseguir el màxim de
consens possible, així com ho hem fet ja la part de la societat
civil que ho hem aconseguit per arribar a aquest acord que crec
que necessitam. Això crec que és el que us hem de demanar a
qui ens representau.

Per part meva, moltes gràcies, i fins aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sacarés. Ara per tal de formular
preguntes o observacions tot seguit procedeix la intervenció
dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la diputada Sara Ramón, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Bon dia. Gràcies, diputats i diputades. En primer lloc, vull
agrair-los la seva explicació, dar-los aquí la benvinguda a
aqueixa comissió d’estudi del pacte educatiu, un pacte que com
bé heu explicat ha nascut de la societat, al contrari de com
hauria de ser; ha fet el seu camí, ha arribat aquí als polítics per
trobar el consens i aqueixa estabilitat que els polítics no hem
sabut dar a la societat. Per tant crec que sí, que és la nostra
obligació intentar fer, encara que no estem d’acord amb tot el
document, intentar trobar uns mínims i fer un esforç.
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Ahir va ser aquí USO. Hi ha punts que teniu en comú: la
importància del docent, la importància de la millora de la
formació, la motivació, millorar el prestigi. Com entra això dins
el pacte educatiu?, tenen alguna proposta? Les preguntes seran
en general, perquè ens agradaria saber la seva visió sobre
aqueixes coses.

També ha parlat de l’equitat. Abans el Sr. Fiol ha dit que no
li agradava equitat perquè no es pot tractar tothom igual; com
definiria vostè equitat? També s’ha parlat molt d’una comunitat
educativa, i allí es cala molt de pes sobre els municipis; ens
agradaria saber com?, si veuen que s’han de fer propostes per
articular aqueixa coordinació. També en qüestions lingüístiques
voldríem saber si veurien bé un model on el 50% fos de català
i la resta es pogués dividir entre una llengua estrangera i el
castellà.

I per la meva part res més que donar-los les gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramón. I ara, 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, Sra. Presidenta. En primer lloc, com sempre, abans
volem donar les gràcies al Sr. Lladó i al Sr. Sacarés per la seva
presència en aquesta comissió, i destacar també en un primer
moment que, de moment, tots els compareixents i les
compareixents s’han posat d’acord en una qüestió, i és que
sembla necessari assolir una llei educativa que sigui de consens
i que pugui recollir uns mínims, tal com vostès han manifestat. 

La qüestió més espinosa pot ser l’establiment precisament
d’aquests mínims i arribar a consensos entre totes les forces
polítiques d’aquesta cambra, atès que a vegades -i abans ho
hem vist en un debat interessantíssim entre les dues persones
que han comparegut a la darrera sessió- entre ideologies que a
vegades són contraposades entre si en conceptes com per
exemple el que ara deia la Sra. Ramon, el concepte d’equitat i
què significa, i com es pot desenvolupar una educació en
equitat, i justament recollint aquest debat tan interessant també
m’agradaria incidir en aquesta mateixa línia de com es
desenvoluparia o com s’hauria de desenvolupar en aquesta
possible llei educativa una educació que fos compensadora de
les desigualtats naturals que hi ha en una societat com la nostra,
i com es podria assolir veritablement una educació equitativa,
tenint dues xarxes, una, com explicaven..., les dues sostingudes
amb fons públics, però una de caire públic, (...) públic, i una
altra no pública, privada, com es podria assolir aquesta
educació en equitat i compensadora de les desigualtats, que és
una de les qüestions que clarament recull el document però que
no queda del tot clar com es podria recollir això en aquesta
futura llei, que és el que estam tractant de fer aquí.

Com que les explicacions han estat de caire general
m’agradaria fer preguntes concretes, una d’elles relativa a allò
que el Sr. Sacarés ha mencionat sobre el tema lingüístic com un
tema espinós, i també en relació amb qüestions que s’han parlat
aquests dies aquí, exactament com es pot plantejar que en una

comunitat autònoma en la qual hi ha una llengua que és la
dominant, una llengua que té, diguem-ne, un espai d’ús social
molt més ample que l’altra, que la llengua pròpia, que la
llengua catalana; i una altra llengua que per ser la llengua
global és d’interès comú que sigui apresa i que rebi una
educació de qualitat, com es planteja que aquesta sensació que
el tema continua essent espinós es pugui solucionar, com
plantegen vostès, dins aquesta nova llei; és a dir, la situació
clarament és de desigualtat entre castellà per un costat, català
per un altre i anglès per un altre. És a dir, tothom pensam que
l’anglès és una llengua necessària avui en dia, però no hauria
d’anar en detriment de l’ensenyament de la llengua catalana,
que és una de les qüestions que també, com he dit, s’ha tractat
en aquesta comissió i que va ser objecte d’una crítica social
molt ampla la darrera legislatura després del decret de
trilingüisme del Partit Popular.

Una altra pregunta concreta és el tema de l’avaluació del
professorat, perquè si bé és cert que aquesta qüestió de les
reivindicacions laborals s’ha deixat fora del document perquè
es considera més adient que sigui tractada pels sindicats, com
s’hauria de tractar dins aquesta llei una qüestió necessària com
l’avaluació del professorat i per què hi ha aquesta sensació que
el professorat té por a ser avaluat; és a dir, com plantegen
vostès o com plantejarien que es fessin aquestes avaluacions?,
i m’imagín que seria..., o els deman si seria diferent a la xarxa
netament pública i a la concertada aquesta avaluació, de qui
dependria i quins criteris es farien servir.

I finalment una pregunta també molt concreta: atès que els
centres concertats estan finançats amb fons públics, com
veurien vostès el fet que la conselleria pogués facilitar que el
professorat interí també cobrís baixes d’aquests centres?, si
això seria una qüestió a considerar dins aquesta nova proposta
legislativa des del seu punt de vista.

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:

Bon dia a tothom i especialment als ponents d’aquesta
sessió, el Sr. Lladó i el Sr. Sacarés. Volem agrair-los que siguin
aquí. Les preguntes, com que les intervencions han anat molt en
la mateixa línia, les faré una mica en comú, per si me les volen
respondre tots dos o si es posen d’acord i respon un.

Avui matí ja hem parlat de diferents temes i n’hi ha dos que
crec que els afecten pel seu àmbit de feina especialment; un, i
s’ha reiterat ara també a les preguntes, la convivència entre la
xarxa concertada i la xarxa pública. Jo aquí, ho he dit i ho he
manifestat avui matí, crec que aquesta convivència és més
possible que mai, sobretot defugint de lògiques de competència
entre una i l’altra i allò que queda és aquest principi de
complementarietat que vostès també han assenyalat, i des de la
mateixa lògica i respecte de les normes, evidentment si hi ha
una escola sostinguda amb fons públics evidentment té unes
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obligacions que ha de complir, igual que l’administració també
té obligacions que ha de complir respecte d’aquests centres.

El tema és que ens trobam -i també ho he introduït avui
matí- problemàtiques noves i que afecten també la llibertat
d’elecció, que a vegades només es veu des d’un prima. Jo per
exemple som d’Inca i allà ens trobam en una situació que
potser és diferent de la de Palma, que és que exemple hi ha
demanda de matriculació a centres públics però com que no
n’hi ha a bastament t’envien a la concertada i potser els pares
no voldrien dur a una escola concertada, no? Com, sense caure
en aquesta lògica de competència, solucionam problemes nous
com aquests que ens trobam però que, per altra banda,
conformen part d’un rerafons on jo crec que hi ha hagut un
reequilibri que fa que aquesta convivència no hauria de ser
problemàtica?

En relació també amb aquesta convivència, i sense entrar
tant, diguem, en una pregunta o proposta concreta com ha fet
la Sra. Camargo, sí que m’agradaria que em diguessin quina
seria la seva opinió si apostam, com el document aposta, per un
sistema o per un marc que garanteixi estabilitat al llarg dels
anys al sistema educatiu, com encaixam el tema de l’estabilitat
del personal a la xarxa concertada i amb quins estàndards
d’avaluació, de condicions laborals, etc., i evidentment aquí hi
pot haver una visió més patronal, si volen, i una visió més
sindical; com hauria d’encaixar això dins aquesta paraula
màgica de l’estabilitat? 

I llavors m’agradaria saber també, supòs que aquesta és una
pregunta per ventura més per al Sr. Sacarés, però no tenc
inconvenient si la respon també el Sr. Lladó, com veu, ja que
tenen presència estatal, la perspectiva d’un pacte educatiu a
nivell de l’Estat, que crec que d’entrada està molt més verd que
el que tenim aquí, on ja hi ha un bon punt de partida com a fruit
d’aquest nivell de consens elevat respecte a la societat civil.

I la darrera pregunta, que sí que és per a tots dos, nosaltres
-ho he reiterat en aquesta comissió- pensam que l’objecte que
el pacte passi per aquesta comissió parlamentària hauria de
servir per incrementar el nivell de consens no només en l’àmbit
social, sinó també en l’àmbit polític. És lamentable que hi hagi
absències fins i tot al mateix parlament on pens que seria
obligatori que els diputats haguessin de venir i els grups a les
comissions fossin del que fossin, però bé, més enllà d’això, si
pensen que es pot ampliar aquest consens, que és important el
nivell de consens que s’ha assolit, jo pens que sí, crec que hi ha
coses raonables que es diuen als documents annexats al pacte
quan va passar pel Consell Escolar respecte dels vots
particulars de determinades entitats.

I a nivell polític també com pensen que podem..., que
podríem ser capaços de posar-nos d’acord igual que s’han posat
d’acord vostès.

Res més, 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, Sr. Lladó,
Sr. Sacarés, gràcies per ser aquí a posar, a mostrar-nos o a
posar de manifest la seva visió sobre el pacte.

Crec que hi ha molta diferència dels compareixents que
vénen si formen part d’aquest pacte o no en formen part,
perquè com vostès mateixos han dit hi ha coses que... han
prioritzat el sistema educatiu i un consens general a unes idees
molt particulars o unes visions que defensen molt particulars.

Crec que són importants aquestes compareixences perquè
ens ajuden a tenir una visió més clara del pacte, del document
perquè una mateixa línia pot ser interpretada de diferents
maneres. 

La Sra. Ramón els ho ha dit, perquè ha estat un tema que
també, com s’ha dit abans, jo he dit als dos compareixents que
del mateix document o del mateix tassó veure’l mig ple o mig
buit és interpretar una mica aquest document que la Sra.
Ramón, com dic, ha fet el comentari de l’equitat on no tothom
es tracta igual, no s’ha de tractar tothom igual, no és cert, però
per una part també ens han dit que l’equitat ha de ser
proporcional a allò que cadascun necessita per compensar les
necessitats que hi hagi. Per tant, de la mateixa paraula hi ha
diferents interpretacions i per tant, del document crec que
també es poden interpretar de diferents maneres i com que
vostès són els que l’han elaborat m’agradaria a veure si ens
poden posar damunt la taula dubtes que els ponents anteriors
han tengut i que m’agradaria si ens poden ajudar.

Per exemple, la preocupació que la comunitat, que el poble
entri dins l’escola perquè aquestes associacions o entitats no
facin un canvi i no dirigeixin el model d’aquella escola, això és
una visió que hi hagut, que crec que no és la intenció, però
m’agradaria que fossin vostès els que ens ho diguessin.

La preocupació de les possibles modificacions curriculars
que un centre pugui tirar endavant, que el document també ho
diu. Vull dir, evidentment... l’autonomia de centre ha d’ajudar,
però fins a quin punt un centre pot tenir autonomia per tirar
endavant les polítiques que cregui més convenients per als
infants i per als alumnes que hi ha dins aquell poble o dins
aquell barri?

També... bé, s’ha posat de manifest la preocupació de triar
a un moment donat, no sé com ho diu el pacte, però poder fer
els perfils, que l’equip directiu o el centre faci els perfils
necessaris del professorat que hi hauria d’haver en aquella
escola. De quina manera es podria perfilar tot això perquè hi
hagués el màxim consens?

Jo, una pregunta i som molt reiterativa, però és clar, els
ponents sou diferents i per tant, som una pesada, però la faig
igualment, sé que per a vosaltres, és una pregunt que faig, a
veure si és necessària una llei autonòmica d’educació. Sé que
em contestareu que és imprescindible una llei autonòmica
d’educació, però aquesta pregunta la faig perquè crec que amb
la problemàtica que tenim d’abandonament escolar, dels
resultats acadèmics de les nostres illes, de l’absentisme,
d’aquest increment de la població escolar que tenim any rere
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any, són uns problemes que s’han d’afrontar i la societat civil
ha tengut la valentia i ha tengut el seny d’arribar a un consens
per tirar endavant aquests canvis i donar solucions que són
complicades, però tirar endavant aquests canvis dins el món
educatiu.

I per tant, crec que nosaltres com a polítics també hem de
ser valents i hem de poder tirar endavant aquests canvis i crec
que és l’obligació, com també molt bé s’ha dit, que com a grups
parlamentaris siguem aquí i intentem trobar solucions a
aquestes problemàtiques. Per tant, què en pensen vostès?

I per acabar, què pensen que faltaria en aquest pacte,
malgrat que estan d’acord en tot el que hi ha, però què pensen
que podria faltar per acabar de millorar-lo des del seu punt de
vista?

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
dos compareixents per la seva intervenció.

Els he de dir que tinc una sintonia molt gran amb el
plantejament que han fet perquè nosaltres, com a grup polític,
doncs també hem volgut diferenciar el que seria el nostre
interès corporatiu, no?, que és la nostra ideologia a favor d’un
interès major que és un consens social en el qual nosaltres
evidentment no podem pretendre que el cent per cent de la
nostra ideologia hi estigui reflectida, sinó que evidentment hem
de cedir perquè som conscients del pes social que té la nostra
ideologia i el que tenen les altres i, per tant, com que el que
perseguim és un... el bé superior és un sistema educatiu estable
entenem que igual que vostès han fet amb cadascun dels seus
àmbits que hem de renunciar al... o més ben dit (...) del Sr.
Sacarés, no renunciem a res en el terreny al qual pertoca, però
a l’hora d’assolir un acord evidentment entenem que hem de
tenir una actitud flexible i que hem d’entendre que n’hi ha
d’altres que tenen una representativat social tant o més
important que nosaltres i que, per tant, hem d’integrar-los aquí.
Per tant, nosaltres també estam disposats a donar suport a un
pacte educatiu encara que no reflecteixi el cent per cent el que
nosaltres considerem que... com nosaltres faríem el sistema
educatiu.

Per tant, no hem vull allargar més en aquest tema perquè
crec que la sintonia del plantejament és total i, per tant, no cal
insistir-hi més.

Passaré directament a plantejar-los un tema comú a tots dos
en matèria de política de personal perquè és evident que el
nostre sistema educatiu té molts de problemes, però crec que si
tenim un obstacle important, fonamental per assolir una qualitat
al nostre sistema educatiu ve derivat de les dificultats de fer una
autèntica política de personal per part d’aquesta comunitat

autònoma. I dic que tenim dificultats per fer una política de
personal perquè en la major part d’aquest personal, que és
funcionari, com a comunitat autònoma tenim una capacitat
nul·la d’incidir en els mecanismes de selecció i tenim molt
poca possibilitat d’incidir en els mètodes de gestió d’aquest
personal perquè, com vostès saben, doncs, és un personal
estatutari que està regulat per un règim jurídic en què nosaltres
simplement no podem incidir-hi.

I per tant, aquí tenim molt poca possibilitat de fer política
de personal per que fa al funcionari i crec que hem renunciat a
fer política de personal pel que fa al professorat de la
concertada.

Per tant, en definitiva, crec que tenim un dels principals
obstacles per assolir la qualitat del nostre sistema és aquesta
impossibilitat o incapacitat de fer una autèntica política de
personal.

I crec que el pacte educatiu també està d’acord amb aquesta
apreciació que faig i per això crec que un dels dispositius
principals i crec que més agosarat, més ambiciós i a la vegada
probablement més transformador és el concepte de carrera
professional, és a dir, d’entendre tot el transcurs que el
professional de l’educació fa dins el sistema des de la seva
formació, després la seva selecció i després la seva promoció,
promoció vinculada evidentment a l’avaluació dins el sistema,
no?

Per tant, crec que aquí tenim una paradoxa, podem dir, és
a dir, és un dispositiu molt ambiciós perquè precisament
s’adreça a una política que no estam en disposició de fer o que
tenim... o que hem renunciat a fer, no estem en disposició pel
que fa al sistema públic, hem renunciat fer-lo pel que fa al
sistema concertat.

Per tant, aquí, crec que precisament..., i per això els vull
plantejar aquest tema, precisament perquè vostès d’una
manera..., des de dues òptiques diferents representen l’escola
concertada, crec que aquí l’escola concertada ens dóna una
gran possibilitat i un gran terreny de joc que crec que hauria de
ser un element fonamental d’aquesta llei educativa que ha de
ser resultat d’aquest pacte, perquè crec que realment aquí tenim
un ressort important i d’alguna manera és una paradoxa perquè
sempre els polítics tenim tendència a pensar que el nostre
sistema, en el que podem incidir més és el públic, i hi ha un
altre sistema, diguem, complementari que ens més aliè. I crec
que aquí hi ha una paradoxa perquè precisament crec que on hi
ha més possibilitat de fer aquesta política de personal que
reclamo i que crec que seria molt important, tenint en compte
a més a més la importància numèrica de la xarxa concertada,
encara tindria més incidència, és paradoxal, i des del nostre
grup polític, el Sr. Sacarés, amb qui hem tengut de parlar-ne
diverses vegades ho sap, tenim, en aquest sentit veiem que és
un ressort molt important i prestam molta atenció a l’escola
concertada perquè creiem que la capacitat d’incidir en la
millora de l’escola concertada és una manera que tenim
d’incidir en la millora global del sistema, en canvi, en el públic
no tenim.

Acabaré de seguida, Sra. Presidenta, que veig que se
m’acaba el temps.
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Perquè jo, el plantejament que fem sobre aquest tema és el
següent, i d’alguna manera és la pregunta que els faig: vostès
veuen factible un pacte en el qual, d’una banda, avancem cap
a l’equiparació laboral del personal de la concertada respecte
del de la pública, en tots els aspectes, a canvi que l’escola
concertada incorpori tot aquest dispositiu de la carrera
professional i, per tant, una selecció basada en els principis de
mèrit i capacitat del personal, una possibilitat d’avaluació
d’aquest personal i, per tant, una gestió molt més flexible
d’aquest personal per assolir aquesta major... per poder
implementar realment una política de personal que ens permeti
que aquest mecanisme, que per a mi és fonamental, en la
qualitat del sistema doncs funcioni millor del que ha estat
funcionant fins ara? 

Si vostès veuen factible, jo ho he dit amb uns termes molt
grans, amb un traçat molt general evidentment, veuen factible
un pacte basat en aquests dos grans elements.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pertocaria donar la paraula
al Grup Parlamentari Mixt i a la seva titular, Sra. Olga
Ballester, del Grup Parlamentari Ciutadans, però, com que ha
renunciat a participar en aquesta ponència, donarem la paraula
al 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 vull donar
les gràcies al Sr. Lladó i al Sr. Sacarés per ser aquí. Crec que
les aportacions, tots els ponents que vénen fan aportacions
clares i contundents. Penso que l’aportació que es fa avui tant
per part del Sr. Lladó com del Sr. Sacarés és que ser dintre del
pacte educatiu és necessari o imprescindible, per tant, hem de
tirar endavant perquè si el que cerquem és l’estabilitat, crec que
anem pel camí d’arribar al consens, al major consens possible.

Dit això, m’agradaria destacar de les intervencions que es
fan... sobretot és durant el procés de negociació del pacte que
s’han fet renúncies tant d’una part com d’una altra, és a dir,
pactar significa renunciar a unes coses en favor d’unes altres.
Crec que això és un element que hem de tenir en compte i, a
partir d’aquí la finalitat, s’ha dit per part del Sr. Lladó, és
arribar a una llei pactada, a una llei pactada amb la comunitat
educativa perquè sigui realment la llei el reflex d’aquest pacte
com a plasmació del consens de la comunitat.

Per tant, els volia fer una sèrie de preguntes o... més que
preguntes és demanar aclariments a veure què opinen sobre...
en relació amb la llei aquesta... en cas de plantejar-se una llei
quins serien els mínims que hauria de tenir la llei per poder...
arribar a ser la llei del pacte. És a dir, el document Illes per un
pacte ha renunciat a coses i per tant, m’agradaria saber quins
són els mínims que hauríem de tenir a partir d’aquest
document.

Concretament s’ha parlat i n’acabam de parlar aquí, el Sr.
Castells, sobre carrera professional, el Sr. Lladó ha parlat dels

requisits d’accés del personal, i el Sr. Sacarés ha parlat que els
drets laborals, el tema laboral no apareix dintre del document
perquè en certa manera s’hi ha renunciat per poder arribar a un
consens.

La meva pregunta és si aquesta llei, aquesta futura llei
educativa ha de contemplar o no, hauria de contemplar o no els
aspectes de caràcter laboral que no contempla el text. És a dir,
si a banda del text, en una futura llei que tengui uns mínims
s’han de contemplar aquests elements.

Després també m’agradaria veure si podrien..., m’agradaria
saber la seva interpretació sobre com encaixar, això és una
pregunta que faig pràcticament a tots els ponents que vénen
aquí, com encaixar la necessitat d’un pacte educatiu que doni
estabilitat al sistema amb una societat demogràficament
canviant i inestable. És a dir, crec que és la gran pregunta,
perquè volem donar estabilitat a un sistema dins d’una societat
demogràficament inestable i amb problemes canviants, no sols
canvis tecnològics, sinó també un problema molt important,
que és el problema demogràfic i dels nouvinguts, que
modifiquen la situació de cada centre.

I enganxant amb això, respecte de l’autonomia de centres,
avui s’ha parlat aquí per part del Sr. Fiol que s’han d’ampliar
les zones escolars per poder donar llibertat de centres, etc., i
m’agradaria veure l’opinió tant del sindicat com del
representant de centres sobre que el projecte educatiu de centre
hagi d’estar més o menys connectat amb el seu entorn més
proper. És a dir, si el centre ha de tenir autonomia i s’ha de
connectar amb el barri o si ampliem les zones escolars o
permetem l’ampliació de zones escolars, és clar, la població
també s’amplia i per tant, l’arrelament d’aquest barri,
l’arrelament d’aquest centre poc a poc es queda més difós. Per
tant, m’agradaria saber la seva opinió.

I ja per acabar, l’últim aclariment que els demanaria és, per
part tant de centres com de sindicats, quin paper hauria de tenir
realment l’administració dintre de la regulació de... a veure com
ho explico, la regulació de l’esdevenir de centres, és a dir, si
donem autonomia de centres per poder ampliar les seves
característiques i arrelar-se més, quin paper queda a
l’administració en relació amb això.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per contestar les
preguntes o observacions plantejades pels grups parlamentaris
té la paraula el Sr. Guillem Lladó, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ DE CENTRES D’ENSENYAMENT DE
LES ILLES BALEARS, CECEIB, (Guillem Lladó i
Valdivieso):

Esper que no siguin cinc minuts en conjunt, o sí?, és
complicat perquè hi ha molts de temes, molt llargs de debatre
i tal vegada aquest no és el fòrum adequat per tractar-ne alguns,
ho intentaré, intentaré contestar totes les preguntes, però és clar
realment partir d’un pacte educatiu són moltes les qüestions

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 67 / 25 de gener de 2018 1055

que poden sortir, algunes de les preguntes estan directament
vinculades al pacte a què hem arribat i per tant crec que tenc
l’obligació i el plaer de contestar-les.

En primer lloc, na Sara del PP ens ha demanat el problema
de definir l’equitat. Equitat no és igualtat, no és donar a tothom
el mateix; equitat és compensar diferències, potser fer una
discriminació positiva per compensar desigualtats i aconseguir
una igualtat, però no donar a tothom el mateix sinó detectar què
necessita cada un i partir d’aquí posar el remei corresponent; és
una diferència molt significativa entre equitat i igualtat,
discriminació positiva que és necessària. Perdó, però tenc la
veu bastant carregada. L’equitat s’ha de centrar en l’alumne, no
en el centre; és a dir, un centre no fa propostes de dir “nosaltres
som un centre educatiu i per tant treballam així”; hem
d’analitzar quin tipus d’alumnat tenim, variable, i en funció de
la variabilitat establir un projecte educatiu ampli que ens
permeti adaptar-nos a les diferències i intentar solucionar
aquestes mancances, sigui d’una xarxa o sigui d’una altra.
Sempre ho feim, o s’ha d’intentar. Després entraré en detall.

Propostes per activar coordinació amb la societat. El mateix
pacte dóna alguns punts, com són activar els consells socials
que hi pugui haver i, a partir d’aquí, donar-los més autonomia,
més recursos, més possibilitats de connexió. És a dir, les xarxes
que actualment existeixen no estan establertes, és a dir,
parteixen més d’unes iniciatives particulars on un centre, un
col·lectiu s’incorpora i forma part i treballen més conjuntament
o no, però no hi ha xarxes estructurades de manera que hi hagi
una obertura real del centre a la comunitat, perquè de vegades
no saps amb qui has de contactar. És a dir, nosaltres tenim
al·lots, tots els centres tenen al·lots, on treballam un projecte
educatiu, però a les 5 acaben, surten, van a una altra zona del
mateix barri; quin projecte tenen?, no estan cohesionats. Per
tant seria bo que tots sapiguem per on van els tirs i si és
possible coordinar-los.

Ha demanat percentatge d’un projecte lingüístic. Jo crec
que parlar de percentatges és complicat, perquè en el mateix
pacte educatiu el que s’ha establert és establir un projecte
lingüístic d’acord amb les característiques d’un centre i d’un
entorn. Per tant parlar d’entrada d’un percentatge determinat
crec que seria una errada i ha quedat fora del pacte. El pacte
estableix clarament que el català és llengua vehicular; s’ha de
fomentar el català, l’ús del català, llengua pròpia de Balears, i
no hem d’oblidar que hi ha castellà, anglès o altres llengües
estrangeres; en funció d’on està situat un centre podrem
determinar un projecte lingüístic que tiri més cap a una via o
cap a una altra, però això se sabrà d’acord allà on estigui cada
centre i quin alumnat té, i quins recursos, i quins procediments,
i la implicació, l’estabilitat laboral..., tot, són molts de temes.

No sé si em deix alguna cosa... Laura, de Podem, un
consens de mínims?, un consens de mínim requereix esforç, és
l’únic que puc dir, esforç. Com podem arribar a tenir un
consens?, amb esforç. El pacte educatiu he dit que el primer
document va néixer a Menorca l’any 2013; els inicis del pacte
educatiu són anteriors, són de 2011, han passat molts d’anys
per poder trobar un document base per poder presentar a la
societat; han passat anys. Hi ha hagut reunions tenses, reunions
complicades, reunions llarguíssimes, on al matí no hem arribat
a cap acord i a l’horabaixa a darrera hora, venga, va, és a dir,

tots rebaixam una miqueta per aconseguir allò que volem, i
aquest ha estat l’important esforç.

També ha demanat com treballar l’equitat. L’equitat és a
través d’una escola realment inclusiva, una escola ha de ser
inclusiva. El tema de la inclusió dóna per a hores de poder
parlar què és realment inclusiu i a què es diu inclusiu; és molt
complicat. La inclusió també dependrà d’unes coses molt
importants, com és el caràcter del professor; caràcter vol dir
quin suport tenc en aquest moment; jo he d’entrar a una aula,
qualsevol docent ha d’entrar a una aula, té 25, 30 alumnes,
TDA, dislèxies, trastorns de comportament, gent agressiva,
gent amb problemes amb Menors, embulls personals... Cap a
on anam? Un professor tot ha de, no lluitar, ha de dinamitzar
aquest grup. És molt complicat. Si un professor té suport social,
suport del centre, un projecte educatiu que faci tirar tots cap a
la mateixa banda, d’aquesta manera tenim un suport gran, el
professor se sent amb coratge, i té iniciativa, i riu, i parla,
dinamitza. Les classes magistrals són d’una altra època, anam
cap a l’atenció individualitzada però seguim tenint un gran
nombre d’alumnes i un docent, posem-ne dos si tenim sort, dins
una aula, i hem d’afrontar tota la problemàtica.

El tema de formació, que també ha sortit, jo som professor,
som docent de l’escola antiga, diguem, jo encara..., som
llicenciat en física, però era d’aquella època en què el que treia
selectivitat podia estudiar una carrera i, el que no, llàstima,
seràs professor; no en tots els casos, afortunadament, però
molts de companys meus sí, és a dir, si no podia treure la
selectivitat entraria a Magisteri. Volem vocació, volem que
vertaderament al professorat li agradi el que està fent; si el
professor, el docent, no transmet alegria, emocions, si no
gaudeix..., però gaudir és formació, evidentment, però formació
dins una línia de centre, que el que pren iniciativa no estigui tot
sol, que formi part d’un projecte, que s’hi senti, que tengui el
suport de les famílies perquè ho saben, saben quin projecte
tenim i l’han triat per això. 

També ha sortit -perdonau que em bot una mica les
intervencions de cada un, intent contestar globalment- ...ara no
sé què deia..., les famílies, si coneixen el centre, a una família
crec que no li agrada, d’entrada, que li diguin que ha d’anar a
tal centre perquè el té devora ca seva. Els centres tenim
projectes educatius diferents, i a tots ens agradaria dir: “Tenim
un projecte, el professorat el comparteix, s’ha format,
participam; projectes, no experiments, projectes”; quan parlam
de projectes podem parlar de programes, podem parlar de
cooperatiu, col·laboratiu, treballar per àmbits, comunitats
d’aprenentatges, aquí hi ha centres que ho fan, fantàstic, en el
seu entorn; potser aquell model no és aplicable a una altra zona,
i famílies que trien aquell centre per un projecte determinat,
això és fantàstic. Quan ve un pare, una mare a un centre, vénen
i diuen “he triat aquest centre perquè m’agrada el teu projecte”;
o vénen i demanen “quin projecte tens”. “No, em toca venir
aquí”, que a vegades deim que s’han recol·locat -també ha
sortit la pregunta- s’ha recol·locat a Inca a un centre potser que
no demanaven. Això és un altre tema, és un tema potser
puntual, potser, i en tot cas l’administració ha d’oferir
suficients places, i tant de bo tal vegada tothom tengués
l’oportunitat d’anar al centre que ha triat. No sempre és així
però, bé, s’ha de poder triar.
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No ho sé... El projecte lingüístic -perdó, na Laura- ha
d’estar adaptat a cada centre, un projecte lingüístic adaptat ja
compensarà les desigualtats en català, perquè precisament
s’establirà d’acord amb l’estudi previ que hagin pogut tenir.
Insistesc, el català, llengua vehicular, com marca la normativa
vigent; ningú no pot dir jo no, està claríssim.

L’avaluació del professorat, has comentat que hi havia por?,
he entès por a l’avaluació del professorat? Jo pens que no, que
no hi ha por. Estam acostumats a una avaluació constant, estam
acostumats a la valoració; és la primera: un docent entra dins
una aula i veu les cares dels seus alumnes; quan surt sap si ho
ha fet bé o no. L’avaluació és alguna cosa més, és a dir, a partir
d’un projecte de centre, una formació adequada, i si no va bé
aquesta formació..., perdó, a partir d’aquesta formació
avaluació interna i externa: coavaluació, autoavaluació,
heteroavaluació. Que no funciona?, formació, i anar tots cap a
la mateixa via, i crec que no pot fallar, és impossible, o jo pens
que no perquè tenc molta il·lusió per l’ensenyament i represent
un col·lectiu on veig il·lusió constant, sempre il·lusió. Hi ha
problemes, evidentment, però la il·lusió guanya.

Pregunta pel professorat interí, si hi ha possibilitat de cobrir
baixes a centres concertats. Aquesta possibilitat ja existeix,
perquè la Conselleria d’Educació la posarà en marxa, la
possibilitat que un centre concertat pugui consultar el borsí
d’interins i és bastant automàtic; el tema de titulació està
revisat, ja et garanteix que aquesta opció és possible. Que sigui
l’opció més adequada?, això potser és discutible, és a dir, per
què no?, per què no? Jo puc consultar una borsa d’interins?,
correcte; que un centre concertat, però evidentment privat,
tengui l’obligació de contractar una persona del borsí, no,
perquè és una empresa privada, i essent una empresa privada hi
ha una responsabilitat que no té una empresa pública, perdó,
que la té, però canvia el cap; el cap és el titular de l’empresa
privada, per tant dins un projecte i dins una..., no ho sé, dins un
tarannà crec que és convenient que una empresa pugui triar el
professorat que selecciona per a una tasca determinada.

David... No, en tenc més, he acabat? Bé, seré breu; pensava
que eren cinc minuts per a cada pregunta, vostès perdonin.

(Rialles)

Bé, moltes gràcies. A veure, llibertat d’elecció ja ho he dit,
més o menys. Complementarietat; sí, renunciar a obligacions...
No, perdonau, hi havia una pregunta que era si érem capaços
de..., no capaços, si acceptàvem l’equiparació laboral a canvi
de... de fer molt més flexible el personal. Crec que va en la
mateixa línia, és a dir, crec que l’he contestada.

Llei autonòmica necessària?, dependrà de moltes coses. És
a dir, actualment tot el que es pot legislar té com a referent una
llei i, clar, no tenim llibertat absoluta a una llei superior, no
tenim o no tenen llibertat absoluta per dissenyar-ne una altra,
però sí que podem ser ambiciosos, és a dir, tot allò que es pugui
canviar almanco plantejar la possibilitat de fer-ho, tant en
aquest cas com en el tema laboral. Clar, hi ha un estatut del
treballador que diu..., correcte, i per tant no podem fer cap
canvi quant a formació de professorat o selecció; però per què
no podem plantejar, potser, tal vegada, una modificació de la
norma superior?, és a dir, allò important que jo remarcaria com

a representat de l’entitat d’aquest pacte educatiu és que hem
estat capaços de seure tots, parlar, posar-nos d’acord en
mínims.

Per acabar, quins mínims ha de tenir una llei? Això és molt
complicat de dir. Els objectius finals hi han de ser, perquè una
llei educativa ha de marcar on hem d’arribar. Però hi ha un
tema molt important, i acabaré amb això, que és el tema de
competències. Ja fa uns anys que dins els centres educatius, a
part de tenir assignatures, que hi continuen essent, tenim
competències, com si fos una cosa més que s’ha de treballar; és
a dir, hi ha llengua, matemàtiques, anglès..., i competència en
autonomia i iniciativa personal, però continuam fent llengua,
matemàtiques... I després ja mirarem com cohesionar. No,
evidentment feim el que podem. Si es volen treballar
competències dissenyem un sistema per a competències, i
després cada centre ja podrà dissenyar quin itinerari permet
arribar a aquelles competències.

I una coseta, la darrera. Hi ha un tema molt important que
és la convivència en els centres, convivència. Convivència és
molt important, tan important com que hi ha un institut per a la
convivència i l’èxit escolar que dirigeix na Marta Escoda
magníficament, fan moltíssims iniciatives. Com es treballa la
convivència en els centres? Autonomia, perquè no hi ha una
assignatura que sigui convivència. S’ha de treballar un pla, hi
ha vertaders conflictes, les xarxes socials, el mal ús per
desconeixement de xarxes socials genera uns conflictes en els
centres molt grans. Quan es treballen?, ho ha de fer el tutor...?,
és a dir, es pot fer molta, molta, molta cosa, i una d’elles seria
la convivència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lladó. Ara és el torn del Sr. Antoni
Sacarés. Té un temps de deu minuts, llarguets.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE LA FEDERACIÓ DE
SINDICATS INDEPENDENTS DE L’ENSENYAMENT,
FSIE, (Antoni Sacarés i Mas):

Moltes gràcies, presidenta, però donat que en Guillem ja ha
contestat prou coses i hi ha poc marge de discrepància, per tant
no... Tal vegada, mirin, una cosa que veig que ha sortit
insistentment, que és la contractació del professorat, i que, clar,
correspon més a la part patronal que a nosaltres, els sindicats
no contractam ni deixam de contractar sinó que el que feim és
defensar les condicions dels que fan feina, entenem que aquesta
és una problemàtica que deriva del dret que tenen les empreses,
com a empreses que són, però també hi ha una cosa que volem
lligar amb la llibertat d’ensenyament. És a dir, per a nosaltres
a priori no hi hauria cap problema per la fórmula d’entrar a fer
feina a les nostres empreses, però sí que s’ha de ser honest,
pens, i s’ha de tenir en compte que les empreses mostren uns
idearis molt clars, moltes d’elles, en algun aspecte o en un altre,
i clar, els treballadors com a mínim hem d’estar disposats a
respectar plenament aquests idearis perquè si no la cosa no casa
enlloc, és una estafa, en definitiva, perquè després les famílies
quan duguin els fills a aquests centres que han triat perquè han
volgut no poden sentir que s’actua en sentit contrari del que ells
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han triat. Per tant jo dic que aquí s’ha d’encaixar tot quan un
pensa en com encaixar segons quines qüestions.

Aposta, com ha comentat en Guillem, hi ha un sistema que
les empreses, als interins que han decidit ells voluntàriament
que sí que volen, eh?, vull dir que no és tot el llistat sinó els
interins que volen marquen una creu que estan disposats a anar
a treballar a centres concertats, però les empreses, quan tenen
una necessitat, poden acudir a aquest llistat i veure si hi ha un
perfil, titulació, primer de tot, perquè si no, no hi ha possible
contractació, els requisits de titulació sí que són exactament els
legalment establerts, bàsicament els mateixos, i llavors les
empreses seleccionen, és a dir...

Dit això, la qüestió del català ja l’ha contestada el company,
hi estam d’acord, i a més és el que diu el document, per això tot
el que està al document, tal com ho diu el document, ho
assumim.

S’ha demanat per part de Podem l’equitat en les dues
xarxes. Nosaltres la veim possible, i de fet creim que ho hauria
de ser; si no ho és, s’hauria de... ja, no necessitam que hi hagi
noves lleis, perquè els centres estam obligats a atendre tot
l’alumnat que vulgui venir. Per tant en cap moment no hauria
de ser cap impediment, per posar un exemple, un requisit
econòmic no pot ser un impediment per deixar d’anar a un
centre concertat, si una família hi vol anar, no hauria de ser.
Avui en dia hi podria haver algun impediment de desplaçament,
es podria donar, perquè les ajudes de menjador ja arriben a dia
d’avui, és una novetat d’aquest govern d’ara perquè no ho era,
però si una família amb la mateixa baremació pugui dir que
necessita ajuda de menjador, que era un problema econòmic, un
altre que hi pugui haver són els desplaçaments; transport sí que,
a no ser que els centres s’organitzin, no hi ha transport, però
llevat d’això no ha de ser un impediment, l’econòmic. Llavors
hi ha que les famílies vulguin. Per tant s’ha de tractar..., els
nostres centres han de tractar l’equitat ben igual que els centres
públics, això està en el document.

Com se soluciona el problema lingüístic? Nosaltres pensam
que amb el redactat del document, pensam que és la solució a
la qual hem arribat, és a dir, pensam que és un consens, el
màxim al qual s’ha arribat, és a dir, sé que no ha agafat a
tothom... no estam contents, eh?, voldríem que hi fos tothom,
pensam que tothom hi podria caber en el redactat que hi ha
quant a..., pensam que és un redactat aquest que hem dit, és un
redactat pensant en l’educació, és a dir, on volem arribar. Per
tant, els centres educatius treballam partint cada centre de
l’alumnat que tengui i ha d’intentar arribar a l’objectiu final que
ens hem marcat.

I de passada responc i dic: i com es mira?, es mira... moltes
coses es miraran després avaluant, hi haurà d’haver algú que
miri si aquests objectius es compleixen o no es compleixen i si
no es compleixen, inicialment tota l’avaluació, i ja incloc aquí
per respondre al tema de l’avaluació, l’avaluació no l’entenem
i no l’hem d’entendre com a una qüestió punitiva, tots ens
avaluam -supòs-, tenim uns objectius o ens plantejam uns
objectius i avaluam on hem arribat i com podem millorar, i això
ho hem d’anar fent contínuament. Crec que això és fa a tots els
àmbits ja de la societat. Nosaltres ho feim al sindicat perquè...
a veure, ens marcam uns objectius i llavors, què hem fet per

arribar-hi, si haguéssim pogut fer més, què hem pogut fer
malament, és a dir, això és l’avaluació, i com podem corregir,
com podem millorar en aquest cas en l’educació perquè els
resultats s’apropin el màxim possible al que volem.

Òbviament parlam d’educació, parlam de persones, parlam
de diversitat, del cent per cent dels objectius, és una aspiració
a la qual volem arribar, però sabem que serà molt complicat.
De fet sempre hi haurà una limitació del que parlàvem
d’equitat, d’ajudes, tot això implica recursos i trobarem una
primera barrera que serà sempre l’economia. 

Com més recursos hi hagi més ens hi podrem apropar
almanco per aquesta part i no podrà ser aquesta l’excusa, però
és clar, això no és infinit, tots ho sabem. Per tant, el que hem de
fer són esforços per apropar-nos el màxim possible a tots
aquests objectiu i anar treballant per aconseguir-los.

Crec que al final sempre serà un camí, estam en marxa
contínuament, de formació, d’avaluació, etc. Per tant, en aquest
sentit als professors, ni crec que als centres, no ens ha de fer
por l’avaluació. És clar, ens pot fer por si és punitiva, si és per
fer rànquings, en això no hi estam d’acord, en aquesta segona,
però una avaluació per saber on estam i on volem arribar i què
podem fer per millorar crec que no ens ha de fer por, sinó a
l’inrevés. Això és la nostra feina.

Procuraré no deixar-me..., a part del que ja he contestat...,
l’estabilitat com la podem treballar concertada, crec que era
una pregunta que m’ha fet MÉS per Mallorca. Bé, és on
intentam treballar, necessitam plantilles el més estables
possibles, és clar, les plantilles sí que ens vénen dotades, la
dotació de les plantilles dels centres concertats, hem anat... des
que jo ho conec s’ha anat incrementant. El que necessitam és
que la plantilla estable es vagi estabilitzant en un nombre
possible i, per tant, a partir d’aquí tenim l’estabilitat perquè
després... la resta d’estabilitat laboral la tenim com a un
treballador en una empresa privada. Normalment tenim llocs de
feina prou estables, però també s’ha de dir que estan sotmesos
a la normativa laboral com qualsevol empresa. Per tant,... és a
dir, que és un límit que aquí dependrà de, no de les patronals,
sinó empresa a empresa, això no va... no va... la patronal que
ho marca, sinó que cada empresa ho marca supòs que en funció
del seu criteri, etc.

És clar, l’administració ens pot ajudar? Sí, suposem que la
plantilla estigui ajustada a les necessitats reals d’aquest centre
per donar, per cobrir tot el que ara comentaren de...,
especialment de diversitat i... per tant, necessitam una dosi
extra de generositat, per fer justícia, per altra banda, eh?, per
part de l’administració i això és el que ens pot donar
l’estabilitat; la resta idò l’haurem de treballar els sindicats a
nivell laboral.

La possibilitat de pacte estatal, idò quasi m’estimo més no
pronunciar-me, sé que..., crec que ho tenen més enfora que
nosaltres perquè confii en vosaltres, com a... 

L’autonomia de centre fins a quin punt..., ens demanen des
d’El Pi, bé, idò com tot, evidentment està limitat, hi haurà la
normativa, l’autonomia de centre com la resta de coses que he
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dit tendrà dues limitacions a priori que se m’ocorren, una serà
de normativa i l’altra serà econòmica sempre.

Per tant, l’autonomia de centre l’entenem en el que
parlàvem abans, és a dir, l’autonomia de centre no és per fer el
que vulguin, sinó que hi haurà uns objectius, en lingüística ha
quedat molt clar, però n’hi ha molts d’altres d’aprenentatge que
cada centre ha d’aconseguir i com els aconsegueix pensam que
qui més ho sap és el centre perquè sap quin alumnat té.

Si és imprescindible la llei educativa, aquí el que diria és
que el que és imprescindible és un pacte educatiu, si pot ser
amb una llei fantàstic, però el que és necessari, el que demanam
els que treballam en educació és que, si ja venim d’un acord
social, que voldríem que fos més ample, eh?, voldríem que fos
al cent per cent, encara que això sembli una utopia, ho
voldríem, però també pensam que és necessari un acord polític
per donar l’estabilitat. Per tant, ja sigui amb una llei, si pot ser
amb una llei, millor; si no... necessitam que hi hagi un acord,
que hi hagi un marc on sapiguem que almanco durant uns anys
ens mourem. Sempre en revisió, sempre en avaluació perquè
també fins i tot el mateix document ha d’estar sotmès a revisió
i avaluació, com dèiem, si és tot és tot. Per tant, les coses
sembrades i que queden per sempre són fruits d’altres èpoques.
En el moment que vivim tot està en revisió constant i crec que
ha de ser així.

Quant a la carrera professional i d’altres, crec que sí que
estam per la carrera professional. Els problemes de contractació
els ha comentat Guillem, s’han comentat, ho dic perquè és una
pregunta insistent de MÉS per Menorca.

I finalment el PSIB ens demanava quins mínims ha de tenir
la llei i si ha de contemplar una normativa laboral. Aquí no
voldria tenir ara un debat , no sé si és el moment, no?, de
començar a negociar, però... supòs que no, però nosaltres al
final vàrem decidir que era un punt precisament que el trèiem
sense renunciar-hi perquè no era fàcil, era dificultós, sense
renunciar-hi. És clar, llavors, fa mal respondre. Nosaltres com
a sindicat, si és per a la millora dels treballadors no vos diríem
que no, no?, tot el que ens doneu amb una llei de millora ja no
ho haurem després de negociar i pactar, ja ens vendrà imposat,
però... en el nostre cas no va ser possible.

Per tant, crec que sí que hem de ser ambiciosos, però, a
veure, si una vegada superat tot el que hem de superar, després
ho podreu introduir..., però no sé és..., no sé si s’ha donat que
es mescli normativa laboral amb el que volem assolir
educativament.

Projecte educatiu connectat al barri i allò de les zones, idò
bé, ja ho ha contestat Guillem. Estam en una línia similar pel
que deia abans, els centres tenen, ofereixen un...

Sí que entenem que també res és tot o res, és a dir, quan
diem..., jo ho deia al principi, una de les coses que havia
aportat, que destacàvem, hi ha dos criteris, les famílies trien,
però també hi ha una necessitat d’escolarització i hem de
complir les dues. Per tant, aquí vendria un poc..., entenc que no
tots podem anar al mateix centre, a vegades faig una reducció,
fent una reducció a l’absurd, pensau que tot Palma volgués anar

al mateix centre, el que sigui, m’és igual, pública o concertada,
ho dic per fer una reducció a l’absurd. És clar, no pot ser.

Per tant, moltes vegades l’elecció sabem que té una
limitació i és fins que cada centre tengui cabuda. Llavors hi ha
d’haver uns criteris i això és el que es fa amb l’escolarització,
s’estableixen uns criteris per donar preferència a quan un centre
té més demanda que l’oferta que pot fer i això pensam que hi
haurà de ser sempre als centres sostinguts amb fons públics;
com que tenim els mateixos drets tots els ciutadans hi ha
d’haver uns criteris de preferència en cas que tengui més
sol·licitants que places té el centre.

Llavors d’aquí supòs que vénen les zones i de passada la
idea -supòs- és afavorir que la gent vagi a l’escola propera on
viu, bé, és un criteri.

Bé, moltes gràcies, no ho sé..., per no allargar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, hem arribat al final d’aquest debat. Volem
agrair la seva assistència al Sr. Lladó i al Sr. Sacarés i la seva
exposició i respostes a les preguntes dels diputats. 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió,
fins les tres i mitja en què retornarem a la ponència d’educació.

Gràcies.
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