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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui.
En primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.
No hi ha cap substitució.

Compareixença del Sr. Josep Lluís Oliver i Torelló,
professor titular de la UIB, i del Sr. Pere Moyà i Niell,
director de l’IAQSE, 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 de la seva actuació.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença del Sr. Josep Lluís Oliver i Torelló, professor
titular de la Universitat de les Illes Balears, i del Sr. Pere Moyà
i Niell, director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema
Educatiu de les Illes Balears, previstes 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.

Assisteix el Sr. Josep Lluís Oliver i Torelló, i el Sr. Pere
Moyà i Niell ha excusat la seva absència per motius de salut.

La Presidència dóna la benvinguda al compareixent i per
això li donam la paraula, Sr. Josep Lluís Oliver, té un temps de
vint minuts.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS (Josep Lluís Oliver i Torelló):

Moltíssimes gràcies. Vull agrair el convit i agrair la
presència a tots els assistents. Faré via perquè el temps és escàs,
com hem vist.

La meva exposició serà a part de breu, serà sintètica i
aglutinada en dos blocs: un bloc que, si se’m permet, són una
sèrie de consideracions generals sobre el model d’escola i sobre
la viabilitat o idoneïtat d’un pacte educatiu, i la segona part és
allò se’m demana explícitament que és el més relacionat amb
la Facultat d’Educació de la qual en aquests moments som
degà, no?, en la formació inicial del professorat que entenc que
és el que més els pot interessar.

De totes formes, volia dir que la idea de pacte no només de
la meva manera de pensar individual, sinó des de tota la
facultat, és una idea benvinguda, és una idea que consideram
essencial per un motiu: hem de pensar que un nin o una nina, si
tot va bé, està deu anys dins el sistema d’escolaritat obligatori
sense comptar la fase preescolar, deu anys són molts i deu
anys... és essencial que durant aquests deu anys el seguit
d’accions educatives que es facin amb ell formin part d’un tot
conjuntat, integrat i ben estructurat, ben orientat amb uns
objectius clars i amb unes formes de fer que no es modifiquin
per qüestions diverses quan ja s’ha iniciat aquest període.

Per tant, no és el que ens està passant des de ja fa molts
d’anys, els canvis dins el sistema educatiu poden ser positius,
però han de ser canvis orientats, canvis experimentats i canvis
que tenguin una clara finalitat de millora del sistema, de manera
que només això -des del meu punt de vista- ja justifica la
necessitat de l’esforç, que entenc que és important i difícil, de
construir un pacte que, al meu entendre, probablement, ha de
ser un pacte de mínims. Jo, si una cosa trob o vaig trobar ja
quan vaig llegir aquest text, algunes modificacions que s’han
fet posteriorment fa estona, és que a vegades s’entra molt en
detall i no sé si el detall del text del pacte ajuda a arribar a
l’objectiu d’un pacte. 

És una inquietud que tenc i que volia traslladar a aquesta
mesa, perquè d’alguna manera entenc que el pacte ha de ser
possible... si ens demanam la pregunta per a mi essencial: quina
ha de ser la funció social de l’escola de les Illes al segle XXI,
com ha de ser aquesta escola? Aquesta és la pregunta que, crec,
ha d’articular totes les actuacions posteriors.

I òbviament no puc respondre aquesta pregunta perquè
entenc que una persona sola per molt que es dediqui a aquest
àmbit no és qui per respondre aquesta pregunta i que la
resposta a aquesta pregunta només es pot fer col·lectivament.

Ara, el que si m’atrevesc a dir és què és el que no pot deixar
de fer aquesta escola i des del meu punt de vista l’escola no pot
deixar de formar els ciutadans en els valors de la llibertat
democràtica, en els valors derivats dels drets de ciutadania, de
la participació, famílies, comunitat, del foment de l’equitat.
Pensin vostès que PISA ens ha estirat les orelles una vegada no
ja per resultats acadèmics, que això estam estabilitzats dins uns
nivells molt mediocres, sinó per la pèrdua d’equitat de la crisi
ençà aquí i a l’Estat espanyol. S’ha perdut equitat.

El sistema educatiu... els que estudiam aquests temes ja fa
molts d’anys que sabem que l’escola reprodueix les desigualtats
socials, però també pot ser un element de promoció social. És
la paradoxa del sistema educatiu. Està tornant a la reproducció
de les desigualtats socials i les incrementa i això, òbviament,
genera un escenari inquietant que ara no tenim temps de pintar
i de dissenyar, però d’alguna manera pos especial èmfasi en
aquest tema perquè és un dels riscos importants a causa del
gran nivell de nouvinguts i de l’heterogeneïtat de la nostra
escola que hem d’afrontar, l’hem d’afrontar amb eficàcia.

No pot renunciar a l’arrelament al medi propi. No pot
renunciar a ser una escola inclusiva. UNICEF quan es
pronuncia al voltant del pacte d’Estat per l’educació diu que el
pacte no pot deixar de ser inclusiu, el primer que diu, amb
majúscules. Llavors, aquestes paraules que entenc que sonen un
poc grandiloqüents, però han de ser els eixos a partir dels quals
s’estructuri l’escola i a fi de comptes una escola que com a
darrera... els resultats socials, com a darrer impacte social, el
que serà és una eina de cohesió social.

Ara, dit tot això, tampoc no podem deixar de tenir en
compte que l’escola ha de ser eficaç i, eficaç en què? Gregorio
Luri, filòsof i professor, ho diu amb unes paraules molt
planeres, diu: “podem ser molt pacifistes, però si has d’escriure
un llibre l’has d’escriure sense faltes d’ortografia”, i això ha
d’anar combinat i els dues coses han de ser possibles.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 71 / 31 de gener de 2018 1103

Per tant, el reptes de l’escola sempre han estat reptes
socials, avui en dia són més visibles que mai. Demanam a
l’escola que abordi tots aquests reptes, tema de desigualtat de
gènere..., em varen fer una entrevista l’altre dia en què em
demanaven com l’escola ha d’evitar el radicalisme islàmic, per
a qualsevol problema social es mira l’escola i, òbviament,
aquest reptes vénen grans a l’escola. L’escola tota sola no
podrà resoldre tots aquests reptes. Per tant, la idea de l’escola
com a un espai social, com a un espai de comunitat articulada
en l’entorn és més essencial i més viva que mai, més palesa que
mai.

En aquest sentit, un model d’escola que senzillament
s’interrogui per la transmissió de coneixements hem d’entendre
que és obsolet, fins i tot obsolet des d’una perspectiva purament
instrumental. El sistema de treball, el mercat de treball actual
canviarà amb les noves tecnologies, ja està canviant a marxes
forçades, no? De manera que no sabem per a quin sistema
laboral preparam ara per a d’aquí a deu anys, si ens posam als
dos extrems i suposant que un al·lot començàs a fer feina als 16
anys que entenc que no és el més desitjable en termes generals.

Llavors l’escola deixarà de ser eficaç fins i tot si només
pensàssim en un model instrumental basat en els coneixements,
en el rendiment acadèmic, en els indicadors de comprensió
lectora, càlcul..., tot això, òbviament donar-li la importància
que té que és molt molta, però...

Per tant, com ha de ser el sistema educatiu per aconseguir
aquests objectius? A mi se m’ocorren tres, quatre principis
bàsics. 

El primer és que les persones que passin per l’escola han de
ser persones que surtin amb una capacitat crítica, crítica en el
sentit més literal de la paraula, destriar el bo del dolent. Avui
dia això és essencial per a qualsevol estudiant, sigui universitari
o sigui de qualsevol nivell no universitari. Davant l’allau
d’informació, davant l’allau de possibilitats, davant l’allau de
missatges diferents, contradictoris compartits entre escola,
família, mitjans de comunicació, internet, grups d’iguals, que
són les grans agències de socialització, un ha de tenir criteri per
destriar allò que és útil, allò que t’és vàlid i allò que no, veritat?
De manera que una escola que no sigui crítica en aquest sentit
literal de la paraula, en el sentit grec de la paraula no és viable.

També l’escola ha de formar persones creatives i
emprenedores perquè moltes d’aquestes persones s’hauran de
generar el seu lloc de feina, així com va el sistema laboral i
econòmic i òbviament les escoles han de proveir de
competències instrumentals en totes les àrees cognitives perquè
precisament l’increment i l’allau de coneixements que se li
demana que imparteixin a l’escola materialment ja és inviable.
No hi ha espai per oferir tot el que es demana a l’escola que
ofereixi. No hi cap dins una estructura quadricular d’una
jornada laboral normal, no hi ha espai per ensenyar tot el que
es demana a l’escola. Per tant, haurem de confiar en un model
educatiu que... no me (...) la paraula, però en fi, que apoderi els
al·lots de cara al seu propi coneixement, de cara a la seva
pròpia manera de pensar i d’abordar l’adquisició de
coneixement. Això és una de les tasques que des del meu punt
de vista està absolutament per fer.

Bé, la darrera idea general que volia aportar, com a un poc
aquest preliminar, és que d’alguna manera qualsevol innovació
que facem al sistema educatiu s’hauria de fer després d’un
rigorós plantejament tècnic i avaluat. Són massa les
ocurrències, són massa les idees que no se sap d’on vénen,
sempre es parla de comissions d’experts, però no els coneixem
ningú, els experts d’aquestes comissions a vegades que
justifiquen o que vénen a justificar certes pràctiques, certes
innovacions, certs canvis. 

Bé, els canvis, i d’això sí que podem prendre exemple de
Finlàndia, es fan després d’una fase experimental, després de
ser rigorosament avaluats per tècnics independents i de dir si és
millor llevar o no llevar els llibres de text, si és millor fer una,
dues, tres o cap hora de deures a ca teva, després d’aquestes
informacions tenim elements, tendríem elements si es fes així
que permetrien tenir criteri.

Òbviament la decisió no és dels tècnics, ni ho ha de ser,
però en aquest sentit jo crec que és en l’únic que ens podem
emmirallar a Finlàndia, d’altra banda les condicions no són
comparables.

De manera que, des del meu punt de vista, això entenc que
pot ser fins i tot de sentit comú, jo ho veig com..., no importa
estudiar per fer aquest tipus d’afirmacions. A mi no se
m’ocorreria operar un malalt si no tengués clar que la tècnica
i els instruments que he d’utilitzar li salvaran la vida, a no ser
que fos una situació crítica d’emergència, etc., que no tengui
res i diguin mira, vaig a arriscar-me. Això que sembla tant de
sentit comú en l’educació no passa, ni ha passat històricament
en el nostre país i crec que és una lliçó que hem d’aprendre i de
qualque manera això implica una important comunicació entre
l’estament legislatiu i l’estament tècnic universitari, o del
professorat i de tots els implicats dins el fet educatiu.

Bé dit això, passem ja, si els sembla, al que m’han demanat
que faci que és parlar des de l’òptica de la Facultat d’Educació
com entenem allò que ens afecta més directament, que en
aquest cas serien tres elements entenc jo, la formació inicial del
professorat, la recerca i la formació permanent, òbviament tota,
sobretot les dues darreres, compartides amb altres estaments,
perquè no som els únics que fan formació permanent.

Bé, moltes de les qüestions que surten en el pacte, hem de
dir que nosaltres les hem iniciades en aquest moment, no ho dic
en cap sentit del càrrec, ni d’anar avançats, però sí que vostès
saben que hi ha un pla de millora que està signat amb la
Conselleria d’Educació, que és molt actiu i que ja he tengut
alguns fruits. Un dels primers elements que recull el pacte és la
necessitat d’incrementar el valor social de ser mestre, de la
professió de mestre, o professor. Una de les maneres que
nosaltres hem pensat que podem des del nostre àmbit
d’actuació ajudar a aconseguir això és precisament elevar les
exigències, incrementar les exigències per ser mestre i això té
diversos paràmetres. 

Un d’ells òbviament ha estat la reducció de numerus
clausus que des del nostre punt de vista encara s’hauria de
reduir més, perquè de qualque manera això té un efecte, ens
agradi o no, (...) fa de filtre, sempre ho ha estat i no sabem com
deixar-ho de fer. El repte és no deixar ningú fora que sigui
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competent, però un filtre que permeti que accedeixin alumnes
amb unes notes més elevades als estudis. El sistema d’accés és
un tema que estam discutint, es parla de si fer proves d’accés o
no fer-ne. En aquests moments hi ha consens dins la nostra
facultat que hauríem d’exigir com a mínim un aprovat en
llengua catalana, llengua castellana, amb un 5 a les proves de
(...) de selectivitat. En matemàtiques hi ha més dificultats i
també voldríem exigir un nivell, però hi ha més dificultats per
fer-ho perquè hi ha molt d’alumnes que no han cursat
matemàtiques a la seva especialitat de batxiller. Per tant, no els
ho pots exigir i també tenim el tema de les FP, que també és
una via d’accés diferent, distinta que és el punt que estam
abordant ara mateix aquest element del pacte. Estam pensant
com poder fer això.

Ara entenem que això i una altra de les mesures que ja fa
estona que hem posat en marxa i que és la de les facultats que
més endureixen el requisit de permanència, nosaltres exigim
que el primer curs s’aprovin 30 crèdits de 60 possibles, i a
segon, 24 de primer i segon, -perdó- 60, entre primer i segon
curs. Som la facultat, junt amb algunes altres, que té els
paràmetres més exigents de tota la Universitat de les Balears en
aquest sentit.

L’intent no és altre que tenir un alumnat, no m’atreveixo a
dir d’excel·lència, però un bon alumnat, un alumnat motiva, és
essencial per ser mestre, entenc i en parlaré després que és un
dels problemes que tenim a nivell de formació a secundària, és
un perfil diferent, és un model d’accés molt distint, és una altra
realitat. I així com a educació infantil és vera que ja d’entrada
la major part de l’alumnat sí que està motivat, és alumnat que
vol ser mestre, que vocacionalment és mestre i s’apunta a tot
allò que pugui millorar la seva formació, a primària això ja no
és tan palès i a secundària molt manco.

Una altra de les qüestions importants que tenim damunt la
taula són els plans d’estudis. El pacte parla de contingut de
didàctica general, això fa estona, sempre n’hi ha hagut de
contingut de didàctica general, no sé si es demana que n’hi hagi
més o que sigui distint, però assignatures de didàctica, de
psicologia en el desenvolupament són en el pla d’estudis ara i
hi eren abans, vull dir que són assignatures bàsiques per a
nosaltres aquestes i formen part del pla d’estudis.

Ara bé, els plans d’estudis tenen un problema important.
Nosaltres seríem favorables a com proposa el pacte, un model
4+1. La conferència de degans d’educació també és favorable
a aquest model 4+1, sembla que hi ha consens dins la comunitat
científica, per dir-ho així, que seria un bon model, 4 anys de
formació i 1 un any que podria ser d’especialització i de
pràctiques, tot i que les pràctiques també estaríem d’acord que
s’han d’iniciar el més abans possible, no sé si el primer curs
com diu el document del pacte, però sí a segon com a tard. En
aquest moment les pràctiques tenen un important volum d’hores
per part de l’alumnat, passen les 600 hores de pràctiques a
centres. 

De manera que el problema principal que tenim en aquest
sentit ve derivat precisament d’una qüestió de model. Quan es
va fer la transició Bolonya, quan es va fer la convergència a
l’espai europeu d’educació superior, se’ns va dir des del
Ministeri d’Educació que volien un model generalista, és a dir,

un model sense especialitats. En aquell moment hi havia 7
especialitats, llengua estrangera, música, educació física, etc.
Es va fer cas i es varen suprimir les especialitats, ens varen dir
que podíem tenir una cosa que es diuen mencions, vàrem posar
en marxa 7 mencions, però llavors el mateix ministeri que havia
elaborat aquesta ordre, va habilitar aquestes mencions com a
professors d’especialitat en els centres. Això ha generat un
problema molt greu, perquè la menció són 30 crèdits, que és
insuficient, jo tenc dit als meus alumnes que ningú es digui
especialista per favor davant nosaltres en relació a aquestes
mencions, perquè no basten 30 crèdits per ser especialista en
suport educatiu, en llengua estrangera, en el que sigui.

Aquesta habilitació de les mencions com a professors
d’especialitat ha generat un problema greu. El problema és que
quan aquests alumnes accedeixen a llocs de feina tenint només
una menció, no tenen prou competència per ser uns bons
especialistes en música, en matemàtiques, bé en matemàtiques
no hi ha cap menció, en anglès, en educació física, etc. De
manera que això és un dels temes que nosaltres tenim damunt
la taula i que creiem que almanco transitòriament, perquè aquí
som molt subsidiaris de Madrid en aquest aspecte, podríem
salvar fent un cinquè any de postgrau, especialitat de cada una
de les mencions, en tenim 5 perquè n’hi havia 2 que no sortien
en el reial decret i vàrem interpretar que cap alumne la voldria
estudiar, suport educatiu i tecnologia educativa no sortien en el
reial decret que regulava l’accés a mencions, de forma que si no
t’havien de donar accés a un lloc de feina segurament els
alumnes no les agafarien i les vàrem suprimir. Ara estan
aprovades per ANECA, les podem activar quan vulguem, però
no fem classes d’aquestes mencions perquè estan desactivades.

De les altres 5 sí i creim que un model d’un postgrau d’un
any que sigui aquest +1, mentre no hi hagi una normativa
estatal que no sabem si anirà pel 3+2, pel 4+1, per deixar-ho
com està, no sabem res, la facultat no té informació directament
des del ministeri i en aquest sentit, (...) la conferència de
degans. I en aquest sentit, bé podria salvar i podria resoldre
aquesta qüestió mentre no es pogués fer una reforma més
profunda dels plans d’estudis tenint una consideració de més
pes en aquestes mencions, que les equiparessin a les antigues
especialitats, o les conselleries i el ministeri decideixin eliminar
les especialitats de primària, cosa molt arriscada i que ens duria
a altres problemes.

Bé, el pacte diu molt poc de la formació a ESO i a
Formació Professional. I nosaltres entenem que són dos
elements essencials. Podem tenir un sistema molt integrat a
infantil i primària, podem tenir professors molt preparats en el
millor dels casos i molt motivats. Però si després l’accés a
educació secundària es fa només amb el màster de formació del
professorat, que vull dir que ha millorat en molt l’antic CAP, és
molt millor el que hi ha ara al que hi havia fa 10 anys. Però així
i tot entenc que no és suficient. Jo hi faig classes en aquest
màster i veig el perfil de l’alumnat i ara que som pocs, puc dir
que de qualque manera veus molt clarament qui realment vol
ser professor, té vocació i és el que demana, el que exigeix, el
que ens diu que no arribam, de les persones que veuen un lloc
de feina funcionarial, dels pocs que queden, segur per a tota la
vida i saben que han de passar obligatòriament per aquest
màster. De manera que el fan, tal vegada el fan amb bones
notes, perquè estudien i això, però llavors quan estan
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confrontats a un grup d’al·lots que no els permetran avui en dia
a segons quins instituts, a una gran majoria d’instituts, fer
classes de química i només de química, són els professors que
després no funcionen, perquè per ensenyar química, per
desgràcia, avui en dia no n’hi ha prou a saber química, ni
didàctica de la química, has de saber més coses, perquè la
complexitat i l’heterogeneïtat de l’alumnat demanda més
formació, més coneixement. 

Per tant, entenem que el model d’ESO és un model que sí
que requereix una revisió profunda. Des del nostre punt de vista
el més lògic seria que les carreres tenguessin un itinerari
educatiu, òbviament això és més car, no cal dir-ho, perquè qui
volgués ser professor de química, de física, de filosofia, pogués
fer l’itinerari educatiu a la seva carrera, amb un fort component
didàctic, que jo ho he fet amb elements pedagògics i
psicològics i optàs per aquesta branca de la carrera. Que has
acabat la carrera i la vols fer, idò fas dos anys d’aquesta branca.
Però bé, això entenc seria un bon model, pensin vostès que
alguns països fins i tot a primària hi ha professors especialistes
i estudis d’especialitat en matemàtiques i són uns estudis només
de professor de matemàtiques, no crec que sigui un model
aplicable aquí directament, però a ESO es nota molt, es veu
molt aquesta diversitat.

La formació professional està damunt la taula, accedeixen
molts d’alumnes als estudis de mestre provinents de formació
professional, hi havia una certa rumorologia dins la facultat que
venien menys preparat, que tenien pitjor notes que els altres,
nosaltres vàrem fer un estudi dels seus expedients i podem dir
que no treuen pitjors notes que els que vénen de batxiller, ara
sí que hi ha una diferència d'aptitud en la manera de fer, en la
manera de relacionar-se amb els professors, però que no és
significativa a l’hora del seu rendiment acadèmic. Per tant,
benvinguts, ara, hem d’entendre també que tenim el problema
del català, el castellà i en part les matemàtiques com a forma
d’accés d’aquests alumnes. 

Bé, jo no sé com vaig de temps, crec que em pot quedar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS (Josep Lluís Oliver i Torelló):

Un minut. Un altre dels temes del Pacte és major proximitat
a la pràctica professional, estam totalment d’acord a incorporar
docents a la Universitat, creiem que és bo, anam en aquest
sentit, hem fet dins aquesta comissió millores que els parlava
una petició a la conselleria perquè s’estudiï aquesta possibilitat
i ara mateix valoram la possibilitat que professors de la
Universitat puguin anar a fer tres mesos de permanència a un
centre i a l’inrevés, intercanviant un poc els papers, no sabem
encara amb quina fórmula perquè està damunt la taula aquest
tema, tenim aquest mateix divendres una reunió amb la
conselleria per parlar de totes aquestes coses i moltes més, però
de qualque manera entenem que és essencial aproximar
docents, no qualsevol docent, docents amb experiència, docents
avaluats, docents acreditats pel seu bon fer, per les seves bones
pràctiques dins la Universitat.

En aquest sentit el tema dels associats no en parlarem aquí,
és un problema endèmic de la Universitat espanyola, no només
de la nostra perquè s’ha convertit en el que no havia de ser. 

El sistema de formació del professorat hauria d’estar
coordinat de qualque manera amb el sistema de selecció. Jo
entenc que no només és preparar bons professors, que és el
nostre repte, bons mestres, sinó que, a més, hi ha un problema
de seleccionar-los bé als professors i als mestres i entenc que el
sistema de selecció, si se’m permet dir-ho tot i que no és
competència nostra, també requereix d’una certa reforma en
profunditat. 

No estic pronunciant-me a favor del MIR, però sí que
entenc que qualsevol plantejament de millora ha de passar per
una pràctica avaluada del professor en context real, no sé si
remunerada al cent per cent o en pràctiques, perquè llavors hi
ha altres connotacions d’aquest tipus de mesures que poden,
com diuen alguns sindicats, fer precària aquest fórmula, però
salvant aquestes qüestions entenc que és essencial no depositar
en una oposició, per molt de contingut pràctic que pugui tenir
a un examen, només la selecció del professorat, hi ha d’haver
més coses, hi ha d’haver un període d’avaluació d’aquests
professors. També dels que estam en actiu, això se’ns avalua de
totes formes, en això sí que hem anat fent passes en aquest
sentit.

Finalment, nosaltres també tenim, crec, un paper important
en la recerca orientada a la innovació i millora del sistema
educatiu, això també s’ha aconseguit que els centres de pràctica
en aquests moments, des de l’any passat, siguin centres amb
projectes d’innovació, no només projectes concedits sinó dels
que tenim constància que innoven, que tenen bones pràctiques,
que aporten elements de millora a la formació del professorat.
Llavors, tots els grups de recerca que estan articulats a l’IRIE,
Institut de Recerca i Investigació Educativa, de qualque manera
tenen aquests tipus de directrius i aquests tipus d’orientacions.
Són equips que han de ser mixtes, de fet si no és així no se
subvencionen, no es doten econòmicament, entre personal,
professorat en actiu i investigadors de la Universitat, amb
aquesta idea de reduir la distància i aproximar el coneixement
de la realitat a la Universitat i nosaltres també poder donar
resposta a problemes reals, no només d’altra mena. 

L’avaluació externa del sistema entenem que tenim
experiència, competències i que és essencial també una
avaluació per part d’un element extern, entenc que la
Universitat podria jugar aquest paper, i la formació permanent
especialment m’atreviria a dir dels directius, els directius dins
els centres educatius, els directors i equip directiu, no només
els directors, m’atreviria fins i tot en certa mesura a considerar
els equips d’orientació com a part dels equips directius, no n’hi
ha prou a tenir una sèrie de mèrits acadèmics per dirigir un
equip, dirigir un equip és una altra cosa, dirigir un equip
requereix capacitats i competències de gestió de recursos
humans, de treball en equip, de saber liderar, de saber captar
recursos, i tot això fa equip. Llavors, en aquest sentit, crec que
nosaltres també podem oferir prou coses. 

Finalment, crec que el Pacte hauria d’incorporar, i ja acab
amb això, la perspectiva dels ODS, dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible 2030, són uns objectius que han
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estat àmpliament consensuats a nivell internacional, afavorit
per ONU, tot i que no som d’ONU, i de qualque manera un
d’ells és educació de qualitat. Val la pena tenir-los en compte
perquè, a més, la Universitat té el compromís d’intentar que tot
l’alumnat i tot el professorat conegui aquests objectius i treballi
en aquests objectius. Ho hem fet al màster de formació del
professorat d’aquest any per primera vegada, tots els professors
o els estudiants que volen ser professors de secundària han
hagut de venir a unes conferències que va impartir Sandra
Estete d’Unicef a Madrid en relació als ODS perquè marquen
un escenari al qual no podem ser aliens, és un escenari de
millora, de progrés, d’eradicació de la pobresa, d’eradicació de
l’analfabetisme... en fi, són... tenen una ampla extensió i crec
que el Pacte estaria bé que els tengués en compte. 

Per part meva molt ràpidament això, és el que tenia
preparat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Ara per tal de formular preguntes
o observacions procedeixi la intervenció dels grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el
Sr. Juan Manuel Lafuente, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Oliver, per la seva
exposició i per ser aquí amb nosaltres i il·lustrar-nos amb els
seus coneixements que, evidentment, són molt superiors als
que, com a mínim, té aquest diputat en aquesta matèria.

Només tres temes que m’han semblat molt interessants i que
tal vegada li demanaria  a veure si és possible aprofundir-hi un
poquet més. Un seria la qüestió de les pràctiques, vostè és
favorable que les pràctiques es facin una vegada acabada la
formació teòrica o que es facin amb la formació teòrica bé a la
part de grau o bé a la part de màster? M’ha semblat que era
favorable a tota la formació, a tot el procediment de formació. 

Per una altra banda, en el Pacte una de les qüestions que es
menciona és la possibilitat de professors associats, és a dir, de
persones professionals que en la vida normal seva es dediquen
a una altra professió i que col·laboren, hem parlat de la relació
professorat-Universitat, però també societat-professorat i, per
tant, com veu aquesta figura que figura en el Pacte dels
professors associats i un poquet quin perfil o quines condicions
haurien de tenir aquest tipus de professionals que col·laborarien
en la docència?

Després també una de les qüestions que jo crec que sempre
hi ha el debat obert i que també vostè ha apuntat que és el tema
dels directius, he vist les persones que són favorables que els
directius dels centres siguin professors i que puntualment es
dediquin a tasques directives o anar a la professionalització
dels directius. Quines de les dues opcions troba que és més
adequada?

Aquests tres temes si és possible aprofundir un poquet més.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. 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. Moltes gràcies per la seva
intervenció, amb molts elements d’interès del Sr. Oliver com a
pedagog i degà. Jo crec que són moltes les coses que pot... de
la Facultat d’Educació són moltes les coses que pot aportar i hi
ha unes quantes d’elles especialment interessants i rellevants
pel que fa a la consecució d’una llei educativa que sigui
perdurable i que sigui profitosa per a les nostres illes, també
ateses les circumstàncies específiques que tenim aquí, no som
una comunitat autònoma qualsevol, tenim unes característiques
pròpies i crec que tot això també cal tenir-ho en compte.

M’ha interessat especialment un punt que ha tractat vostè a
l’inici de la seva intervenció que és aquesta manca d’equitat o
aquesta pèrdua d’equitat en el sistema educatiu, especialment
després de l’esclat de la crisi, perquè nosaltres sempre hem fet
èmfasi que justament aquesta hauria de ser una de les qüestions
de l’horitzó d’una bona llei educativa i en aquesta ponència, en
altres compareixences, s’ha debatut de manera també molt
interessant respecte de quin hauria de ser el concepte d’equitat
que es pogués incorporar a aquesta nova llei. Si bé altres
ponents a un moment donat deien que no s’havia de confondre
equitat amb igualitarisme, el fet de tractar tots els alumnes per
igual, nosaltres pensam que és absolutament necessari més
aviat en aquest context de crisi en el qual l’escola actua com a
equiparador, com a restablidor d’aquesta igualtat perduda a
l’àmbit econòmic de les famílies, seria molt interessant tenir
qualque guia més sobre com es podria garantir dins aquesta
futura llei educatiu un concepte tan fonamental com és
l’equitat, sense confondre això amb igualitarisme, que crec que
no és del que parlam quan parlam d’equitat.

I tenint en compte també -això és un altre punt que vostè ha
tractat- la qüestió d’aquest alumnat nouvingut que ve amb una
diferències no només de caire social sinó també cultural i
lingüístic molt importants i que en certa mesura dificulten la
seva incorporació i integració al nostre sistema educatiu.
Llavors, totalment d’acord que un pacte no pot deixar de ser
inclusiu; com es pot fer això realitat?

Després una qüestió que crec que és de caire molt general
però molt important. Compartim també aquesta idea que
l’escola ha de servir per incrementar i per desenvolupar la
capacitat crítica del seu alumnat; com es podria recollir això
dins una llei?, és a dir, crec que és molt complicat, si bé és un
dels elements bàsics, i les persones que ens dedicam a la
docència sabem perfectament la importància de desenvolupar
aquesta capacitat crítica en els primers anys perquè això
després repercuteix també en el que es pot fer en el futur, però
com es pot convertir en llei aquesta... No estic dient que hi hagi
una reglamentació específica, però segurament hi ha elements
que estan també relacionats amb aquesta formació inicial del
professorat, amb aquesta recerca, amb aquesta formació
permanent, el fet que el professorat estiguem en condicions de
formar alumnat crític, i crec que és un dels elements que
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s’hauria d’incorporar. Crec que no és molt el que s’incorpora,
des del nostre punt de vista, analitzant el document, no és molt
el que s’incorpora en aquest sentit en el document d’Illes per un
pacte.

Després sobre el tema de la innovació pedagògica vostè ha
parlat del model finlandès. Jo crec que estam bastant allunyats
d’aquest model, i en el tema d’innovació sincerament crec que
és molt el que resta per fer, no només dins el model d’Illes per
un pacte, en general dins l’escola a l’Estat espanyol; a l’àmbit
d’escola pública, sobretot, en d’innovació tenim comptes
pendents. Com pensa vostè que això també es podria millorar?

I després una qüestió molt concreta. Ha parlat de mesures
per tal de..., bé, ha parlat d’una qüestió fonamental, també, que
és que l’educació és un tema vocacional, és a dir, que el
professorat millor preparat és aquest que ho fa per vocació,
però també després hi ha qüestions que tenen molta influència,
i és com es pot garantir una millor formació d’aquest
professorat que ha de ser formador en el futur dels nostres
infants. S’ha parlat de reduir els numerus clausus, s’ha parlat
de sí o no a les proves d’accés...; s’ha manifestat ambigu en el
tema de la proposta aquesta de MIR, d’un possible MIR
educatiu que ara està damunt la taula; m’agradaria que
concretés un poc més exactament com es podria garantir que el
nivell d’exigència dels mestres sigui més elevat per tal que
puguin ser millors formadors, i això en altres models -ja estic
acabant, Sra. Presidenta- en altres models educatius als països
nòrdics clarament el nivell d’exigència és més elevat que el que
es té aquí.

I finalment estam d’acord també en la qüestió de la
formació professional. A la darrera compareixença també ha
sortit aquest tema de la importància de la formació
professional, però justament ha sortit una valoració
contraposada a la que vostè fa; diu que el més..., un altre
compareixent abans ha dit -ara no record qui era, qui ha estat-
que el més acurat era el que es referia, el més acurat, el més
específic, el que es referia a la formació professional dins el
document d’Illes per un pacte. Vostè ha fet una valoració
contrària, si pot explicar un poc més què és el que s’hauria
d’incorporar per millorar aquesta part de formació professional.

I... bé, sí, per la meva part, res més. 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:

Bona tarda a tothom i moltes gràcies, Sr. Oliver, per ser
aquí. Jo li volia plantejar quatre o cinc preguntes reflexió,
perquè evidentment la seva intervenció també ens fa pensar. 

Primer de tot volia dir que coincidesc amb vostè en això
que ha dit, que a l’escola per ventura li atorgam massa
responsabilitats de cara a la societat, de voler que resolgui
massa temes, fins i tot els que tenen a veure -que han estat
notícia també fa pocs dies- amb el terrorisme islàmic. I de

qualque manera també a la vegada l’escola reprodueix
desigualtats, no només perquè no funcioni, jo crec que fa
miracles vista la societat en què vivim, sinó que reprodueix
desigualtats perquè a la societat hi ha desigualtats i desigualtats
cada vegada més profundes. En aquest sentit li plantej una
pregunta que connecta molt amb la que vostè també ha
plantejat en veu alta com a punt de partida, de quina és la
funció social de l’escola a les Illes Balears en el segle XXI, i és
una crítica de qualque manera faig al document, que de qualque
manera me la faig com a educador, com a pare, com a membre
d’aquesta societat, com a polític, que no donam prou
importància al fet que per exemple parlam de qüestions o
fenòmens com l’abandonament escolar, que no és nou, però un
tot d’una pensa “molt bé, els adolescents que ara deixen
l’escola o en els darrers anys han deixat l’escola”, però parlam
d’un fenomen que té dècades d’història i de petjada i que fa que
una part important de la societat estigui al marge del sistema i
que no tengui ni tan moltes vegades els estudis bàsics, i que
siguin molts pocs els que reenganxin i que les institucions en
general siguin molt poc proactives en relació amb això, i
sempre l’educació per a adults i l’educació permanent són com
una espècie d’apèndix del sistema educatiu, quan en el nostre
cas és un forat estructural, i crec que aquí sí que manca una
part, diguem, d’aquesta responsabilitat de l’escola, dels polítics
i de tot en conjunt, i no sé si la Universitat hi té qualque cosa a
dir, en aquest aspecte.

La segona és sobre el tema de la formació inicial del
professorat. Fa falta gent formada, vostè ho ha dit, i motivada,
perquè a més tenen davant el repte de posar-se davant d’una
classe i convèncer-los que estudiar serveix per a qualque cosa,
i això no ho pot fer qualsevol, senzillament no ho pot fer
qualsevol. S’ha referit o ha defensat els quatre més u. Jo no sé
si amb una part de la diagnosi que vostè mateix ha donat sobre
la manca de motivació, sobre la manca de selecció, sobre si hi
hauria d’haver numerus clausus, etc., justament és la gent més
preparada que..., encara que li posis els quatre més u com a
condició, o si un dels problemes que tenim és que també de
qualque manera la gent que estudia per ser mestre i els que
formam els que han de ser mestres d’alguna manera no
reproduïm una experiència d’èxit, encara que sigui una
experiència, entre cometes, no m’interpretin malament, de
mediocritat, perquè evidentment no fa falta treure gaire bona
nota per..., amb un expedient amb una nota mínima pots acabar
la carrera, i el primer any que acabis la carrera treure unes
oposicions, si n’hi ha; ara n’hi haurà, hi hagut molts d’anys que
no n’hi ha hagut, d’oposicions.

Clar, ho dic perquè potser el que manca també és una part
com a més de..., anant a Dewey, d’experiència per a la vida,
perquè tu estàs educant per aquesta societat, però quina
experiència en aquesta societat real tens fora d’aquest bucle,
que a tu t’ha anat bé l’escola, t’ha anat bé l’institut, arribes a la
universitat i l’endemà estàs fent feina de mestre? No sé si
també es plantegen, a part dels quatre més u, altres
metodologies que puguin..., que més enllà de fer com aquesta
separació, que sé que no és una separació real o intencionada,
de quatre anys de formació més un de pràctiques, però que des
del dia u els que estudien per ser mestres, o intenten aprendre
per qualque dia poder ser educadors, ja siguin dins les aules,
perquè aquesta també és una experiència real, tot i que també
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fora de l’escola, que també s’educa i es deseduca, hi ha molta
vida.

Sobre la tercera qüestió -ja aquestes que em queden són més
ràpides, que veig que ja la presidenta me mira malament- sobre
la proposta que ha fet dels objectius de desenvolupament del
mil·leni, de l’Agenda 2030, crec que l’absència de pensament
crític quasi quasi faria que igual qualcú l’acusàs
d’adoctrinament avui en dia només per fer aquesta proposta,
però, vaja, això és una broma a part, però sí que diu molt de la
manca de desenvolupament del pensament crític dins la
formació en general.

Li volia fer dues darreres preguntes molt ràpides. Una,
perquè crec que la seva intervenció ha estat sobre el paper de
la Universitat i de la Facultat d’Educació, una mica corporativa,
si em permet la llicència, una mica més quina hauria de ser la
funció social de la Universitat dins el canvi dins l’educació i
dins el canvi de la societat, que aquesta la trob a faltar en
general a la societat. I, la darrera, si vostè seria capaç
d’interpretar-me, o què entendria vostè en el document, a la
pàgina 34, quan parla de la formació dels docents i el
currículum universitari, el punt d), quan parla de què l’alumnat
universitari ha de ser protagonista del seu propi procés
d’aprenentatge. Més allà del lema, què interpreta vostè que
pugui ser productiu a partir d’aquesta sentència?

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. Sr. Oliver, gràcies per ser aquí. Jo seré
molt breu perquè no estic en condicions. Només dir que ha
posat damunt la taula molts de temes interessants que crec que
ens poden ajudar per intentar arribar al màxim consens d’aquest
pacte educatiu i a una futura llei. 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 Sr.
Oliver per la seva exposició. Jo intentaré fer com vostè, anar al
gra i li vull plantejar concretament quatre preguntes.

La primera és que jo he sentit a dir per gent que es mou en
l’ambient universitari, que l’educació universitària, en general,
però també les facultats d’educació, tenen dificultats per
moure’s dins el que seria un paradigma d’innovació educativa;
és a dir, parlem molt d’innovació educativa a la primària i a la
secundària i a la universitat es suposa que ja va fent i ja es va
espavilant, però que, per tant, el problema que a mi m’han

plantejat és que clar, és difícil que els que després seran
mestres aprenguin les metodologies d’innovació educativa, si
en l’aprenentatge que ells han rebut a la facultat doncs hi ha
més una aproximació teòrica, se’ls explica quins són els
dispositius, els mecanismes de la innovació educativa, però no
hi ha una aplicació pràctica d’això. Per tant, aquí la pregunta
aniria en la línia de què podem fer perquè l’aprenentatge de les
metodologies de la innovació educativa sigui experiencial en
les facultats d’educació.

Segon tema. El tema d’accés i la possibilitat de fer una
prova específica. Vostè ja hi ha fet referència i ho ha posat
sobre la taula com a possibilitat, jo sé que a Catalunya van estar
estudiant aquesta possibilitat durant dos anys i trob que aquest
curs, el que estem ara, 2017-2018, va ser el primer en el que ja
es van fer aquestes proves específiques. La meva pregunta seria
si vostè sap, jo l’última informació que vaig tenir d’això deu ser
d’aproximadament un any, si això ha anat bé, ha donat resultats
la selecció. És a dir, si seria una experiència que podríem
importar a la nostra comunitat autònoma, a la nostra universitat.

En tercer lloc, m’ha semblat molt interessant i preocupant
alhora el que ha explicat de les mencions i de l’efecte que té.
La meva pregunta seria si hi ha altres facultats, evidentment
fora de les Illes Balears perquè nosaltres només en tenim una,
hi ha altres facultats d’educació que tinguin plans d’estudis
diferents i en què sí que es prevegin especialitats com a tal, no
només mencions, sinó especialitats. I la pregunta seria si a la
Universitat de les Illes Balears si això és possible, doncs si té
en les seves previsions modificar el pla d’estudis per poder fer
aquesta formació especialitzada de forma adequada.

I l’última pregunta va sobre l’accés al màster, perquè
segons tinc entès, clar aquí parlam d’una normativa estatal que
regula l’accés tant als estudis de grau, com als estudis de
màster, però també pot haver-hi uns complements de formació,
o pot haver-hi... És a dir, si podríem reproduir també en l’accés
al màster un accés amb prova específica, de manera que ens
garantís que tota aquella gent que ve de graus de física, de
biologia, d’economia i que aspiren a poder ser professors
d’educació secundària, si podrien superar també una prova
d’accés de forma que tinguéssim major garantia que la gent que
surt del màster ja és un personal que compleix uns requisits a
nivell de motivació, a nivell d’interès i a nivell d’aptituds per
a la funció docent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pertocaria donar la paraula
al Grup Parlamentari Mixt, però atès que la portaveu del Grup
Ciutadans ha declinat participar en aquesta ponència, donam la
paraula al Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova,
té cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies per ser aquí
i venir a fer la seva exposició. Jo crec que ha estat d’una
claredat meridiana i ha parlat de manera molt taxativa respecte
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de la formació del professorat, la formació del professorat que
és la part inicial, una de les potes del sistema, però bé.

De tota la seva exposició, jo seré molt breu, jo sols li volia
demanar, li volia fer quatre preguntes. Vostè ha parlat que hem
de fer un pacte de mínims en el qual l’escola ha de ser eficaç.
Per tant, a mi m’agradaria si podria explicar una mica més com
considera que una escola és eficaç, és a dir, com considera que
l’escola és eficaç, com poder arribar a mesurar aquesta eficàcia,
si és que es pot mesurar d’alguna manera. I després, perquè
clar, la finalitat d’aquesta ponència és fer aportacions cap una
futura llei educativa, com traspassar aquest intent d’eficàcia a
una llei. És una mica complicat, però jo crec que és important.

Després un altre tema del que ha parlat és la formació
inicial, però de la formació permanent ha parlat..., formació
permanent o formació continuada, és a dir, del professorat, el
paper de la universitat en la formació contínua del professorat.
Fins ara el professorat es forma a través de centres de
professorat, molt connectada amb centres, però a mi
m’agradaria veure la seva postura respecte als plans de
formació contínua del professorat i la implicació de la
universitat. Ha parlat de les permanències del professorat a les
escoles, o l’inrevés. Però m’agradaria que ho explicàs una mica
més.

I finalment la tercera pregunta que degut al temps tampoc
no l’ha explicada i volia que aprofités el temps que queda per
parlar de l’avaluació del sistema. Vostè ha parlat de l’avaluació
externa del sistema, a mi m’agradaria saber què opina respecte
l’avaluació interna i externa del sistema i com poder reflectir
això en una llei d’educació, com posar sobre paper la necessitat
d’una avaluació interna i externa de caràcter objectiu i que no
impliqui simplement rànquing, sinó que impliqui una avaluació
de l’eficàcia, aquesta que hem comentat. És a dir, si hem de
tenir una escola eficaç hem de saber què és eficàcia i com
avaluar. Per tant, m’agradaria que aclarís aquestes coses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. I ara per contestar les
preguntes o observacions formulades, el Sr. Oliver té un temps
aproximat de 10 minuts per contestar aquelles qüestions
plantejades.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS (Josep Lluís Oliver i Torelló):

Bé, en relació al tema de les pràctiques jo crec que han de
ser continuades. Un alumne que no fa un procés educatiu dins
la universitat és un fracàs que tenim nosaltres. Un alumne a
quart, o quan acaba ha de ser una altra persona que quan va
començar a primer. La nostra idea d’acompanyar aquest procés
d’ajudar a enriquir, a incorporar, a educar a fi de comptes, que
és la paraula que fa por, és essencial. En aquest sentit jo crec
que les pràctiques han d’estar presents al llarg d’aquest procés
de forma continuada, no només amb una dimensió específica.
Tal vegada es pugui confondre amb la part aquesta d’accés al
sistema educatiu, que no són exactament les pràctiques de la
facultat.

Després el tema dels associats és un problema endèmic de
la universitat espanyola. Els associats amb la seva lletra legal,
són persones de reconegut prestigi que s’incorporen a la
universitat per aportar els seus coneixements als nostres
alumnes. La idea és fantàstica, hi ha universitats que ho fan,
però també hem de dir que la pròpia dinàmica del sistema, on
s’han incrementat el número d’hores de permanents, la crisi que
ha anul·lat les taxes de reposició (...), ha fet que els professors
associats en gran mesura, no en tota però en gran mesura, es
converteixin en uns professors que tapen els forats que deixam
els permanents. I en aquest sentit a més mal pagats. Clar jo
entenc que això traslladat a l’empresa privada, és molt bo
d’entendre, no trobarien ningú que volgués anar a col·laborar
amb una empresa si no tengués un bon salari. Llavors tenir un
professor associat amb 350 euros que et faci dues assignatures,
entenc que no és un model que sigui atractiu per al professional
de prestigi, és que et fan l’oferta i dius: “escolta, jo... si en un
curs, en dues hores els guany, aquests doblers, no en un mes”.

Llavors, s’ha de tornar un poc a la (...) inicial d’aquesta
figura. És vera que els exigeixen tenir una professió principal,
però també és veritat que hi ha associats que s’han donat d’alta
d’autònom per poder ser associat històricament al passat en
alguna universitat espanyola. De manera que el model aquest
no ha funcionat i és vera que també... pot ser un model
interessat per un professor en actiu que pugui aportar part de la
seva docència a la universitat, a alumnes de la universitat, un
professor, vull dir d’una escola, d’un institut, però això s’ha
d’articular a través de la conselleria amb els permisos o el tipus
de relació que pertoqui. Es va fer al Màster de Formació del
Professorat, ara tots estan com a professors associats, els que
són professors de centres, que no són permanents, de la
Universitat.

I finalment, la formació dels directors, entenc que és
essencial, però entenc que se segueixi un model o un altre hi ha
d’haver un element bàsic i és que han de ser persones
profundament coneixedores no només del sistema educatiu,
sinó del centre on estan dirigint la comunitat educativa. Això
em fa pensar que és difícil, perquè ni hi ha la figura ni hi ha la
professió ni hi ha l’oferta, trobar gerents o persones que tenguin
una funció gerencial fora del sistema educatiu i que a més
compleixin aquest requisit de coneixement pedagògic. Un
director ha d’articular sobretot un centre des d’un vessant
pedagògic i educatiu i social també, de comunitat educativa.

Això no és només gestionar un pressuposts, que entenc que
en un centre és relativament senzill gestionar un pressupost del
centre de secundària, no ha de plantejar cap problema
essencial. 

De manera que la meva opinió personal aniria a formar
persones amb anys d’experiència, amb una sèrie de requisits,
veritat?, amples del sistema educatiu, amb una bona formació
que fos preceptiva i obligatòria d’alguna manera.

El tema de l’equitat és un tema central i efectivament no
s’ha de confondre amb igualitarisme perquè no té res a veure.
L’equitat suposa d’alguna manera aconseguir que el sistema
equilibri allò que de partida és desigual. 
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Tots els mestres, un exemple molt evident, tots els mestres
de primer, segon de primària saben que el nin, la nina que no
llegeix mínimament, no escriu mínimament, no té el fonament
de sumes, restes i un poquet de multiplicació, si no ho ha
aconseguit a segon de primària té molt de risc de fracàs escolar
i el fracàs és acumulatiu perquè el professor de tercer donarà
per fet que aquest nin o aquesta nina sap llegir i sap escriure i
que sap sumar i restar, bé, s’haurà de començar a posar suport
si es detecta, eh? De manera que en aquest sentit l’equitat ha de
començar fins i tot abans de l’escola. 

Sempre he estat un defensor, fa molts d’anys, que la manera
d’aconseguir que tothom arribi igual als sis anys a l’escola és
anar a cercar les famílies de risc on són, ho sabem, hi ha zones
de risc, tenim estudis sobre pobresa que hem fet des del nostre
grup d’investigació, etc., a Palma i allà d’alguna manera
aconseguir que aquests al·lots tenguin una educació infantil que
pugui actuar de compensació a la desigualtat que duen per
qüestions de ser nouvingut, de llengua, les que siguin, no?

Així podrem aconseguir no perdre talents, no perdre al·lots
molt intel·ligents que tal vegada fracassarien d’una altra
manera dins l’escola, però s’ha de començar des del principi i
el principi està abans de l’escola, està a les famílies, està als
serveis socials i està als centres educatius de zero a sis
realment. I això és un repte que sé que està obert i que també
és important, però l’equitat en aquest sentit és un risc
importantíssim perquè no només és que perdem talents, sinó
que a més aboca unes persones al fracàs social d’alguna
manera. 

No importa anar a la universitat per triomfar, però sí que de
cada vegada serà més essencial i més imprescindible tenir unes
competències en relació amb la gestió de la informació i la
comunicació i aquestes persones quedaran despenjades, no
podran accedir a banda ampla, no podran accedir al que la resta
sí podran accedir. 

Això és un risc molt important i molt preocupant. No és
estrany que PISA, que tradicionalment s’ha orientat als resultats
acadèmics, ens hagi cridat l’atenció sobre aquest tema de
l’equitat.

I òbviament no és l’igualitarisme perquè..., jo record un
ministre d’Educació fa molts d’anys que quan va tenir una..., fa
molts d’anys, una manifestació d’ensenyances mitges va dir:
“no, la prova d’aquest sistema és igual que la selectivitat, tots
faran el mateix examen”, sí, estimat, però és que n’hi ha que no
hi arriben, a selectivitat ja i hi haguessin pogut arribar molts.
Això és la diferència, crec, entre igualitarisme i equitat
d’alguna manera. No sé si he respost un poc a la qüestió.

Quant a la capacitat crítica, com l’ha d’abordar la llei, jo
crec que la llei no ha de dir com s’ha de treballar la capacitat
crítica. La llei ha de dir que el sistema ha de fomentar aquesta
capacitat. S’ha de deixar als mestres que desenvolupin sistemes
models per treballar en aquest sentit i s’ha d’incentivar i s’ha
d’avaluar lògicament. 

Vull dir, l’autonomia ha d’anar lligada en la rendició de
comptes, això ho tenc claríssim, però és una feina pedagògica,
és la feina dels mestres, aquesta. Una llei per molt que ho digui

no podrà entrar dins una aula a fer la feina. Això s’ha
d’entendre. Són els professors, el centre dels sistema educatiu
són els professors. Si els professors saben generar capacitat
crítica, en el cas sobre el qual vostè m’ha interpel·lat,
òbviament la llei l’únic que ha de dir és que el sistema ha de
garantir que es generi aquesta capacitat i ha de posar els mitjans
necessaris, però la feina l’hauran de fer els professors
indefectiblement com en tantes altres coses.

Quant a la innovació, és veritat que hi ha moltíssim per fer.
La innovació se sol utilitzar com a sinònim de positiu, jo en
tenc dubtes. Fa moltíssims d’anys que parlam de treball per
projectes, té més de cent anys la tradició pedagògica en aquesta
tècnics, en aquest model de treball, en aquesta metodologia i
encara es ven com a una cosa innovadora. Bé, les innovacions
s’han de contrastar i si efectivament són positives s’han de
posar en marxa, però no tot el nou per sistema és positiu.
Llavors en aquest sentit crec que la innovació ha de ser
orientada, fonamentada, avaluada i experimentada.

I bé..., quant al MIR, el que em preocupa del MIR és que es
pugui utilitzar per tenir un professorat com ens ha passat amb
els associats, un professorat mal remunerat, o no remunerat,
que fa la seva feina igual que un altre i no ha de ser això. Quan
jo parl d’un model d’inserció laboral en pràctiques o en el lloc
de treball estic parlant d’una persona tutoritzada per un
permanent que l’avalua, que el guia i que l’orienta i que emet
un informe i aquesta persona no pot ser qualsevol persona, ha
de ser una persona acreditada per l’entitat corresponent o per
la conselleria. Llavors, seria això.

No conec que s’hagi llençat un model tancat de MIR, no,
no... Crec que és una idea que circula, però d’alguna manera sí
que seria favorable un període, que ja existeix ara en el procés
d’oposicions d’altra banda, però articulat amb més rigor i amb
un responsable que sigui un tutor que doni fe que aquella
persona és bon professor i que es pot incorporar ja al sistema
educatiu. 

Això també ho fan a Finlàndia d’una altra manera i la
incorporació és directa des que acabes a un lloc de feina, també
és vera que amb un balanç de professorat permanent, continuat
i equilibrat amb les demandes del sistema; és a dir, no tenen un
contingent d’interins que és un tap ara mateix, que no sabem
com es pot desembussar motivat per no haver-hi hagut
oposicions durant molts d’anys. El sistema necessita d’aquesta
estabilitat i a partir que... d’alguna manera tens un nombre de
jubilacions, de baixes anuals que pots més o manco analitzar i
controlar tu saps les demandes que has d’atendre i pots articular
un sistema més planificat i més tancat de l’oferta i demanda de
llocs de feina dins el sistema educatiu.

Ara tenim un problema important perquè tardarem anys, si
s’estabilitza el sistema d’oposicions, per arribar a aquest tipus
de mecàniques, no? Bé, llavors..., això és la meva idea respecte
d’això.

I la formació professional..., m’hi referia no tant quant a
sistema que no en som un expert, sinó quant a l’accés a la
universitat des de formació professional. L’accés no obliga a
fer selectivitat als alumnes de formació professional, hi
accedeixen per nota, normalment les seves notes són més
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elevades que els al·lots que vénen de batxiller on la cultura és
diferent i l’exigència és distinta i sí que poden optar a la millora
de nota a través de les assignatures específiques, al procés
d’accés.

Llavors, això era un poc inquietant per a nosaltres perquè
si volem fer algun tipus de tria prèvia incrementant les
exigències per ser mestre amb els FP aquest element d’un
mínim de notes de PBAU no el tenim i en aquest cas tal vegada
sí que s’haurà de pensar en un sistema de proves específiques
o en algun tipus d’acció formativa prèvia obligatòria, algun
tipus de sistema, no hem pres una decisió en aquest sentit, ho
estam estudiant, està damunt la taula.

Quant al paradigma d’innovació, és vera que aquesta frase
del pacte... i n’hi ha una altra que encara entenc menys, que és
aquesta de les paradoxes; una paradoxa entenc que és un
contrari entre el que és real i el que sembla, no?, però parla de
tres paradoxes el pacte i tampoc no ho acab d’entendre, bé. El
paradigma d’innovació d’alguna manera implica al nostre cas
que les experiències innovadores estiguin presents dins el
sistema.

La facultat... dur ara dues línies en aquest sentit, una és la
de formació del professorat nostre, l’any passat tots els
professors de primer varen passar pe uns cursos de millora
metodològica, enguany passaran tots els de segon i així
successivament si la Conselleria d’Educació ho finança, l’any
que ve els de tercer, i la resta els de quart, per garantir que tot
el professorat que tenim a la facultat, permanent, associat -
professorat dels estudis de mestre- tengui una formació
actualitzada, i aquesta formació està molt vinculada a
pràctiques i a innovació.

L’altra línia és més dispersa però no menys eficaç, i és que
qualsevol entitat que tengui qualque cosa a aportar és
benvinguda. Ara per exemple aquest mes de març es faran unes
jornades sobre el escacs i educació a través d’una associació
nacional que hi ha, i les faran aquí a Mallorca. Tenim en cartera
fer unes jornades sobre escoletes, diguem, alternatives, que és
un tema que preocupa, cada vegada n’hi ha més, i estan i no
estan dins el sistema, i pedagògicament són molt valuoses, i (...)
voldrien enviar alumnes nostres allà, però els hem de dir que no
per temes d’assegurances, temes de responsabilitat, etc., etc.,
perquè no sabem; per exemple hi ha escoles que fan feina a un
bosc, i això amb els nins petits és fantàstic pedagògicament
parlant però hi ha d’haver una sèrie de garanties, hi ha d’haver
una sèrie de qüestions que potser el sistema no ha pogut
abordar en aquests moments. Llavors tenim molt clar que la
Universitat ha de liderar la innovació en aquest sentit.

I l’altra línia són els grups de recerca; grups de recerca sí
que n’hi ha molts dins l’àmbit educatiu, i s’estan fent activitats;
per exemple en el nostre, per no anar més enfora, estam fent
estudis de pobresa infantil, que potser tenen a veure amb l’èxit
acadèmic, pobresa i èxit acadèmic, en col·laboració amb un
grup de la Universitat Ramon Llull; estudis de competències
familiars, el tema familiar és essencial per explicar el rendiment
acadèmic, no d’ara, des de fa molts d’anys, hi ha una correlació
extrema entre determinada configuració familiar i rendiment
acadèmic que no té tant a veure amb la feina dels professors,
sinó en com l’escola s’articula en relació amb la família i la

família en relació amb l’escola. I, en fi, això són un poc les
línies d’innovació que nosaltres tenim. Ara, tenim molt clar que
les hem de liderar i de qualque manera el punt d’inflexió que
crec que sí que és crític en relació a nosaltres és el contacte
amb el món educatiu, que de cada vegada intentam que sigui
més estret. Hi ha grups mixtos i de fet, com deia, a la darrera
convocatòria de projectes d’innovació s’exigeix que siguin
grups mixtos entre docents d’escoles i professors d’universitat,
investigadors. Això és el que podem aportar, crec, nosaltres.

D’altra banda la teoria es basa en la investigació, i quan a
un alumne li expliques com es fa el treball per projectes de
Kirkpatrick estàs fent referència a un senyor que ho va
experimentar a una aula i que al cap i a la fi el que ha fet ha
estat recollir la seva experiència i dir “això s’ha de fer així
perquè funciona millor que si ho fas d’aquesta altra manera”,
de forma que aquesta diferenciació entre teoria i pràctica
sempre... és crítica però també en part és salvable en aquest
sentit.

El tema de les mencions, sí, hi ha universitats que tenen
mencions amb més crèdits; hi ha universitats que no en tenen
cap, de menció. Quan es va fer la reforma (...) el ministeri va
deixar aquesta llibertat, ANECA ens ha avaluat fa poc a
nosaltres i a les altres universitats i ha considerat que totes eren
adequades. Des del punt de vista d’avaluació del sistema feta
per l’Agència Nacional d’Evolució de la Qualitat Educativa no
és un tema crític, aquest, però per a nosaltres sí perquè al cap
i a la fi ens estam quedant sense especialistes amb una bona
formació, i és molt preocupant. Sí que és vera que podríem fer
reformes dels plans d’estudis però ens trobam amb el mateix:
si afegeixes nous continguts, n’has de llevar d’altres, i tots els
continguts que tenim ara realment els mires un per un i troben
una justificació, no hi ha cap assignatura que diguis que la
podríem llevar demà i no passaria res; no, són igualment
importants. Tenim un problema greu en aquest sentit, que és
poder afegir aquest any d’especialitat, aquesta via
d’especialitat, o realment ser conseqüents amb el que deia el
ministeri, anar a un model generalista i llevar les especialitats
de primària, però tot no pot ser, o una cosa o l’altra, i ara estam
aquí enmig, en aquest dilema.

Previsió de canvi de pla d’estudis sí que en tenim, el que
passa és que som prudents perquè hi ha anunciada una reforma
pel ministeri, que no saben en quina línia, no tenim cap
informació al respecte, i, clar, seria un poc agosarat ara fer una
reforma del pla d’estudis que haguem de tornar a reformar
d’aquí a dos anys; una reforma del pla d’estudis és un tema de
molt de calat dins la universitat, pot implicar que uns professors
deixin de fer docència i que altres s’hagin d’incorporar..., és
complex; i en aquests moments la reforma que tendríem més a
la vista seria aquesta vinculada a les mencions. Això és un poc
el que creim que podríem fer en aquests moments a l’espera de
saber com queda el model de formació del professorat, ja que
és professió regulada, a més, i ha de ser Madrid que ho
determini en aquest sentit.

I quant a l’accés al màster he de dir que la facultat no és
competent, curiosament, en el màster de formació professional;
no hi tenim cap responsabilitat ni gestionam ni res, depèn
directament del Vicerectorat de Docència -també és una cosa
un poc atípica, perquè a altres universitats sí que depèn de la
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Facultat d’Educació-, de manera que la prova específica -ho dic
pel que jo sé perquè som professor d’aquest màster, però
només professor- és que sí que hi ha algunes titulacions que no
estan contemplades que sí que poden tenir una prova d’accés,
per exemple record el cas d’un llicenciat en Teologia que volia
fer el màster i no sortia a la llista del ministeri aquesta carrera;
bé, es va valorar si fer una prova específica i finalment es va
determinar que legalment podia anar per Filosofia, i es va
resoldre així, però en aquest cas sí que s’hagués pogut fer una
prova específica; però amb caràcter general entenc que seria
interessant. Ara, són estudis molt massius, amb molta demanda,
i seria realment com una espècie de selectivitat, el que es faria
per accedir a aquest màster; té la seva complexitat preparatòria,
organitzativa i financera, també, econòmica.

Quant al tema d’eficàcia, com es pot fer eficaç l’escola? A
la nostra comunitat autònoma és molt complicat, és molt
complicat perquè com tots vostès saben els nostres nombres no
són bons, ni de rendiment acadèmic ni de manteniment en el
sistema; han millorat de la crisi ençà curiosament en el tema de
l’abandó, estàvem en el 40% quan no hi havia crisi d’abandó
escolar prematur, és a dir, nins que no acabaven a 16 anys, que
no tenien els 16 anys que no acabaven l’ESO, eren gairebé el
40%, unes xifres realment espectaculars i molt, molt
preocupants; hem baixat a un 26, un 25, 26, estam en el 26,3 o
26,4, ara en aquests moments, però continua essent molt. Clar,
per què es produeix aquest abandó escolar? Ara hi haurà unes
jornades aquí mateix al Parlament el mes que ve, també
patrocinades per la nostra facultat, sobre aquest tema específic
d’abandonament escolar, però entenc que tenim encara poca
informació, tot i que tenim molts d’estudis de diagnòstic i crec
que sí que hi ha elements prospectius importants que ens
permeten saber quins són els problemes del nostre sistema
educatiu, però tenim poca informació encara del perquè es
produeix aquest abandó. 

Hi ha molts de tipus d’abandó i moltes causes;
probablement gran part d’elles seran nines i nins nouvinguts,
que no encaixen en el sistema, que no poden seguir el ritme i ho
deixen perquè potser les seves famílies tenen unes altres
expectatives o necessiten els doblers per viure, i se’n van a
l’economia submergida, se’n van no sabem on. Ho hauríem de
saber, s’hauria de determinar qualque estudi de camp que
permetés saber això. Altres serà perquè estan desincentivats i
quan ve l’estiu -això ho saben tots els directors de centres de
zones turístiques- desapareixien abans de la crisi; ara continuen
desapareixent, menys, menys perquè a la construcció no hi van,
a fer pasta, que és el que feien, i a sectors hotelers o turístics
vinculats al sector serveis tampoc no hi van tant, però seguim
tenint uns nombres molt alts, molt elevats, i això fa que per
determinar que el sistema sigui eficaç aquests nombres han de
baixar, perquè un 26% d’abandó ja et fa pols qualsevol
estadística d’eficàcia i de rendiment, perquè aquest 26% ja
puntuen zero, no hi són, a certes edats, de manera que és
impossible tenir notes elevades, i sempre el tema del rendiment
ha estat un tema que ha oscil·lat entre l’exigència, un poc en la
línia de la LOMQE actual, que vol ser molt exigent amb tots els
al·lots, però això implica deixar-ne molts pel camí, també,
perquè no poden complir aquell nivell d’exigència. Clar, estam
parlant d’una escola obligatòria; llavors és discutible si una
escola obligatòria ha de filtrar tant l’accés a futures
oportunitats.

En qualsevol cas en el que sí hauríem d’avançar, crec jo,
per donar un poc de resposta, és en les escoles de segona
oportunitat i les vies de retorn. La possibilitat que un any
després decideixi estudiar és difícil, és complexa, però hi ha
gent que ho sap fer, hi ha gent que sap preparar aquestes
persones perquè es puguin tornar a incorporar a formació
professional, a uns sistemes que requereixen una certa
qualificació. I l’altra és el sistema econòmic que tenim: si no es
demanen persones qualificades difícilment incentivarem els
alumnes nostres perquè estiguin qualificats -estic parlant de
nivells obligatoris-, de manera que això és un problema social,
realment, el peix que es mossega la cua. 

No sé si són només aquestes causes les que provoquen
l’abandó escolar; probablement tenguin molt de pes, perquè
curiosament vaig fer aquesta anàlisi el 2008: les deu
professions més demanades i les dues més ofertes quadraven
gairebé al cent per cent, i no n’hi havia cap que requerís
formació universitària. Clar, amb un sistema laboral així tu dius
“per què he d’estudiar?”; era aquell moment en què qualsevol
persona que es deia electricista sense haver estudiat electricitat
guanyava 4.000 o 5.000 euros al mes sense..., fent moltes
hores, només; clar, això ha de ser incentiu. No estam en aquest
moment, ara, és vera, amb la crisi això es va apaivagar, però de
qualque manera encara no sabem per què aquestes altes taxes
d’abandó escolar. No ho polaritzaria només en els nouvinguts,
és vera que hi ha el tema de nins de determinades nacionalitats
que la família no veu que hagin d’estudiar i els retiren del
sistema ben prest, perquè el que volen és que tenguin fills i tal,
però això es pot tractar i es pot abordar, i quantitativament no
explica el 26%, tampoc, faria falta aprofundir en aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Oliver, hauríem d’anar acabant perquè anam un poc
justs en l’agenda.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS (Josep Lluís Oliver i Torelló):

Sí, idò responc a la darrera pregunta, que era la de
l’avaluació, que entenc que sí que és important.

Primer, això sí que una llei ho pot contemplar molt bé. Una
llei hauria d’establir la mínima informació que el sistema
necessita per prendre decisions; les decisions són bones si la
informació és de qualitat; una mala informació et du a prendre,
o una informació no objectiva, et du a prendre males decisions,
equivocades, de manera que... Informació n’hi ha molta, el
sistema informatiu del GESTIB és fantàstic, recull una quantitat
d’informació de molt de detall, a més; se sap cada dia cada nin
si anat a escola o no ha anat a escola, se sap..., en fi, molts
d’indicadors. Aquests indicadors s’han d’orientar cap als
objectius, i això dependrà de quins objectius es fixin en el
sistema, ens interessaran unes informacions o unes altres, uns
indicadors o uns altres en funció dels objectius que ens
plantegem. Si ens plantejam els de l’eficàcia i de rendiment
tenim PISA, en fi, ens han fet part de la feina, i als estudis que
nosaltres feim -ara mateix n’estam fent un també per a l’Institut
de Convivència- sempre replicam..., en fi, els dos indicadors de
PISA, que avaluen precisament la relació rendiment i família i
capital cultural i família, i rendiment, perdó, de manera que són
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elements essencials per entendre què passa. I els mínims sí que
poden venir fixats per llei, entenc jo, el mínim d’informació
que el sistema cada any de recollir, però això és un problema
que també tenim amb molts d’altres sectors; a l’àmbit de
menors, per exemple, i ara em surt un pot potser del tema, però
tampoc no tenim un sistema de registre obligatori que et
permeti saber cada any quantes tuteles s’han fet a cada illa.

No sé si he pogut respondre ja un poc atropelladament tot,
però és que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver, per les seves explicacions i per
haver assistit a aquesta ponència.

Vull recordar, ja que ho ha citat ell, que el proper dijous dia
8 hi haurà unes jornades parlamentàries organitzades
conjuntament amb la Universitat i APN, crec, i APN, sobre
l’abandó escolar, des de les nou del matí fins a les set de
l’horabaixa, i hi intervendran ponents convidats.

Li volem agrair la presència, i no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió, fins a les cinc-trenta, que tornarem
continuar. Moltes gràcies.
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