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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Compareixença de la Sra. Francisca Picornell i Darder,
representant de la Federació de la Petita i Mitjana
Empresa de Mallorca, i de la Sra. Gemma Cardona i Soley,
presidenta d’Escola Catòlica de les Illes Balears, 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 de la Sra. Francisca Picornell Darder,
representant de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de
Mallorca, i de la Sra. Gemma Cardona Soley, presidenta
d’Escola Catòlica de les Illes Balears, 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 de
què exposin la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de
la ponència, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb l’àmbit propi de l’actuació de cada
compareixent.

Assisteixen la Sra. Francisca Picornell Darder i la Sra.
Gemma Cardona Soley i, la presidència, en nom de la comissió,
dóna la benvinguda a les compareixents.

Té la paraula la Sra. Francisca Picornell Darder, per un
temps de quinze minuts.

LA SRA. REPRESENTANT DE LA FEDERACIÓ DE LA
PETITA I MITJANA EMPRESA DE MALLORCA (Francisca
Picornell i Darder):

Bona tarda senyores i senyors. En primer lloc, des de
PIMEM, volem agrair l’interès de conèixer la nostra opinió
sobre aquest pacte educatiu.

A PIMEM, la Petita i Mitjana Empresa, ens afecta en dos
punts: un, sobre la formació professional, i l’altra sobre
l’educació infantil de 0 a 6. Volem també expressar el nostre
suport i l’esforç que s’ha realitzat per la comunitat educativa i
els agents socials, escoltant i tenint en compte cadascun dels
participants per arribar a un pacte per l’educació.

En nom de PIMEM volem recordar que no només vàrem
signar aquest pacte per la part de formació, sinó que ens vàrem
comprometre i estam compromesos en ajudar que sigui una
realitat, hi estam d’acord. Tenim molt present que l’alumne
d’avui és el professional, és l’empleat, és l’empresari, és el
funcionari del dia de demà, d’aquí la importància d’aquest
pacte. Coincidim amb la necessitat d’una connexió entre el
sistema educatiu de l’empresa, establim una nova interacció de
la formació professional, reforçada mitjançant les pràctiques a
l’empresa per al desenvolupament de futurs professionals,

capaços de respondre a les necessitats de creativitat,
adaptabilitat i en el futur en què el canvi serà constant; és a dir,
que no només quan surtin aquests de formació professional, a
més de tenir una teoria, ja tenguin una pràctica i realment la
seva feina sigui efectiva i la coneguin.

Apostam per una atenció efectiva i responsable amb els
mitjans adequats i suficients, de les necessitats que sorgeixen
d’una educació inclusiva i generadora d’una empresa i d’una
societat també inclusives. Apostam pel model d’empreses
responsables socialment, que respectin la convivència
ciutadana, que facilitin a les famílies la conciliació de
l’educació dels fills i la jornada laboral. També donam suport
al Consell socioeducatiu pel pacte, i respectam el suport
d’aquesta iniciativa.

La PIMEM és una patronal representativa, la PIMEM
d’educació infantil a la petita i mitjana empresa és
representativa del centres de l’educació infantil de 0 a 6 anys,
amb un primer cicle 0-3 i 3-6 de centres no integrats.
L’educació infantil és una etapa no obligatòria, però no per
això menys important. Fa 40 anys que existim, la federació, i
sempre hem pensat que aquesta etapa és una etapa eminentment
educativa i hem lluitat per ella; dins les administracions hem
demanat que s’hi impliquin i entenguin de la importància
d’aquests primers anys de vida dels infants i dels avantatges de
ser atesos correctament, que puguin tenir un desenvolupament
integral, superant les dificultats i aplicant les solucions des de
l’inici de l’etapa.

Pensam que el pacte per l’educació és del tot necessari i una
demanda social. Ja en el 2011 els representants de la societat
civil es varen començar a moure per iniciar un pacte per
l’educació, nosaltres, com a patronal hi participàrem.
Posteriorment, quan va prendre forma, a l’any 14-15, hi vàrem
ser inclosos i des d’un principi hi som a dins i hi participam.

Creiem que el pacte és beneficiós, perquè dóna una
estabilitat, seguretat, una equitat, amb una projecció de futur i
continuïtat als projectes que duem a terme. El més important
d’aquest pacte és que el pacte educatiu estigui assolit per tots
els partits polítics, perquè, si no, no tendrà vigència. Ha estat
difícil, però partint del més bàsic i essencial i amb els punts
amb els quals estàvem d’acord totes les parts, s’ha pogut iniciar
aquest pacte. Així, valoram positivament que els centres
concertats es considerin complementaris de la xarxa pública;
que les famílies puguin exercir el seu dret constitucional de la
lliure elecció de centre; poder exercir l’autonomia de centre
segons les necessitats i poder dur a terme un projecte lingüístic
adequat.

Aquest pacte educatiu té més incidència en el segon cicle,
de 3 a 6 anys, de centres no integrats, ja que la majoria
d’aquests centres estan concertats, és a dir, sostinguts amb fons
públics, són col·laboradors de la xarxa educativa. Però, pel que
fa als centres del cicle 0-3, en el pacte educatiu només hi
trobam unes petites referències, pensam que posteriorment es
desenvoluparà, però de moment hi ha una petita referència. I
volem remarcar que les escoletes autoritzades són centres que
existeixen des de fa molts d’anys, i actualment autoritzades per
la Conselleria d’Educació, que són els CEI, formant part de la
comunitat educativa, incloses a l’IEPI. Per tant, demanam el
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dret a oferir el nostre compromís, la voluntat de participar
activament amb els nostres centres i siguin tinguts en compte a
l’hora de planificar i oferir les places de l’educació 0-3. 

En definitiva, pensam que tenim molt a aportar i que és un
avantatge que aquesta comunitat autònoma ja compti amb una
xarxa desenvolupada de centres d’educació infantil autoritzats
per la Conselleria d’Educació, pràcticament igual de nombrosa
que la pública. Volem participar i ser part activa en els nostres
centres, en el desplegament de l’educació infantil del primer
cicle 0-3, per a així col·laborar amb l’oferta pública.

Aquest pacte ha de ser de tots i per a tots, amb el mateix
dret a una educació amb ajudes dels fons públics i que sigui
capaç de compensar les diferències socials, econòmiques i
educatives. No hi ha segona oportunitat per a la infància. Per
tant, tots els coneixements basats en les investigacions sobre la
importància d’aquests primers anys de vida, és fonamental fer
tot el que sigui possible per al bé de cada infant, el seu
creixement, aprenentatge i desenvolupament. En definitiva la
felicitat, sí, tenir nins feliços.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Picornell. Ara té la paraula la Sra.
Gemma Cardona, per un temps de vint minuts.

LA SRA. PRESIDENTA D’ESCOLA CATÒLICA DE
LES ILLES BALEARS (Gemma Cardona i Soley):

Bona tarda a tots. Agraïm des d’Escola Catòlica, com a
patronal majoritària de l’ensenyament privat concertat a les
Illes Balears, l’oportunitat de comparèixer i de poder explicar
alguns dels punts d’interès i algunes de les nostres aportacions
a la proposta del pacte educatiu que la plataforma Illes per un
Pacte va lliurar fa ja més d’un any als representants del Govern
de les Illes Balears.

Saben que aquest pacte es vertebra en cinc punts: el primer
és definir per què i per a què creiem que era necessari aquest
pacte, què ens va moure. El segon, la societat, en el sentit més
ampli de la paraula i concretament des del vessant educatiu i
educador de cada un dels seus components. El tercer punt, eren
polítiques públiques i administració. El quart, centres. I el
cinquè, el professorat. Amb aquestes cinc línies una mica es
vertebrava i es vertebra la proposta.

El per què i per a què, evidentment perquè és necessari. És
necessari perquè socialment ja tenim problemes detectats, tots
som capaços de dir-ne un parell, però hi ha determinats
problemes que afecten especialment el sistema educatiu, el món
escolar, els nostres infants i joves, com són l’abandonament
precoç dels estudis, el fracàs escolar i, en altres àmbits, també
aquestes... l’excessiva burocràcia, fem tants de papers que de
vegades ja no saps si fas de mestre o fas de secretària d’algú
que vol més papers; el corporativisme, que també a vegades és
una limitació en el sistema; la inestabilitat que es produeix en
temes de programació, d’estratègies, de planificació, de
programació, de metodologies perquè hi ha continus canvis
normatius. 

Just que canviïn la nomenclatura per dir un contingut
semblant, però canviant la nomenclatura, s’han de refer tots els
papers del centre i moltes vegades el contingut no ha estat tan
substancialment canviat com per justificar un esforç així de tot
el conjunt de persones que som al món educatiu.

Un altre tema que afecta molts de sectors és la manca de
recursos humans i materials necessaris, i no parlam de cobrar
més els que hi som, que també ja estaria bé, perquè si tan
important és l’educació, revalorar una miqueta la feina dels
nostres professionals, educadors, mestres i professors seria
interessant; però no parlo només de pujar salaris o de... perquè
això de moment està com està, sinó que si realment l’educació
ha de tenir aquest caire inclusiu, aquest caire personalitzat,
aquesta capacitat de tenir aquesta visió de futur i pensar què
volem per als nostres fills i per a la nostra societat d’aquí a uns
anys necessitam temps per pensar, necessitam temps per parlar
entre nosaltres, necessitam temps per programar, necessitam
temps per formar-nos i no és suficient el temps real que tenim
si estem tota la jornada dins l’aula, no és suficient, no és
suficient i no és suficient una sola persona per aula, hi ha
projectes que necessiten disposar de quatre o cinc professors tal
vegada en tres aules, perquè fem projectes, i llavors no és
suficient el personal per poder treballar aquestes noves
metodologies.

Bé, això són reptes que fan que d’alguna manera necessitem
pensar i necessitem proposar en aquest pacte una profunda
renovació del sistema educatiu. No es tracta només de dir
posem-nos d’acord en quatre coses, no, és que ens hem de
posar a repensar en el sistema educatiu realment què volem.

Amb aquesta visió i amb aquesta il·lusió i amb aquest
esperit s’ha negociat i s’ha treballat amb tota la societat civil
que ens hem estat ajuntant durant una sèrie d’anys per arribar
a acords per posar aquestes bases i dir: mireu, els mínims amb
els quals tots ens hem posat d’acord queden en aquest
document.

Pensem que si es fa una bona feina amb aquest document,
amb el que s’hi proposa, el sistema educatiu es transformarà, i
això per a nosaltres és essencial. Perquè..., jo no sé si dic un
disbarat, però jo podria assegurar-vos que més del 90% dels
professionals que som a educació tenim vocació d’educadors.
Això és una riquesa que tota la societat hauria d’aprofitar, hi ha
altres col·lectius laborals que de vegades no tenen vocació de
fer el que fan; nosaltres la tenim, tenim aquesta vocació i tenim
aquest desig i aquesta esperança que algun dia podrem treballar
millor del que podem treballar en aquests moments.

Tots els grups que vàrem treballar, que ja sabeu tots els que
són, perquè ja en diferents presentacions i compareixences us
ho han explicat amb tot detall, o se’ls ha explicat a vostès amb
tot detall, vàrem establir quatre punts de partida bàsics i que
compartíem tots. Eren, el primer, dotar de major estabilitat el
sistema educatiu. El sistema educatiu és un tema prou seriós...,
és com si..., jo què sé, decidir que els antibiòtics van bé per a
les infeccions, bé, canviaran els antibiòtics, però que els
antibiòtics són bàsics per les infeccions és clar, idò al sistema
educatiu l’estabilitat és com un antibiòtic que et permet garantir
que hi ha una continuïtat en els processos i et permet fer canvis
que no afectin la dinàmica real que estàs duent amb els infants
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i que estàs duent amb el claustre i que s’està duent també amb
el personal d’administració i serveis. Uns canvis que llavors
estaran ben orientats, sorgiran d’un consens, d’una serenor,
d’un pensar-ho bé.

L’educació com a dret universal, això ho tenim tots clar, en
equitat, en qualitat i en igualtat d’oportunitats, garantit com a
servei públic i per tant amb fons públics, sostingut amb fons
públics i que permeti donar tota l’oferta que els pares tenen dret
a poder triar reconegut per la Constitució.

La participació democràtica. Bé, crec que, i al pacte ho
vàrem parlar també, que encara aprenem a viure
democràticament. Ens surten a tots, suposo que quan tenim una
idea molt clara ens surten a vegades rampells de menys
democràcia, bé. Idò la participació democràtica no només és
tenir en compte tothom, sinó també tenir molt en compte tots
els que tenen alguna cosa important a dir en el sentit que en
saben, hi són, ho coneixen i, per tant, poden millorar moltíssim
les propostes.

I evidentment el quart punt és l’adequació als canvis socials
i tecnològics, això no ho dubta ningú, però costa molt.

La segona línia era la societat en tot el seu sentit, parlàvem
de la família, parlàvem del centre educatiu, parlàvem de tots els
agents i institucions que d’alguna manera fan qualsevol tipus
d’activitats.

Una cosa important que el pacte recorda, perquè hi ha hagut
un moment en què socialment sembla que s’ha oblidat una
mica, és que la família és el principal ens educatiu i és el primer
responsable de l’educació dels infants. No es pot deixar tot en
mans de l’escola perquè l’escola només és un recurs d’educació
formal, nosaltres no podem educar sols en el civisme, hi ha
coses que han de venir de sèrie incorporades de casa, la societat
ha d’ajudar, les administracions han d’ajudar i la família és la
principal entitat que transmet aquestes coses. Això s’ha de
recordar i s’ha de procurar, quan parlem de família, facilitar
aquests espais que permetin que la família pugui tenir aquesta
incidència en l’educació dels infants.

Per això s’ha de fer un canvi no només en el sistema
educatiu, sinó en alguns aspectes de la vida i de l’organització
de la nostra societat perquè crec que és prou seriós.

Molt bé, com a centres educatius, evidentment, hem
d’acompanyar el procés d’aprenentatge de les persones, si pot
ser al llarg de tota la vida, i per això tots els recursos
disponibles a la comunitat són imprescindibles, tots: des dels
clubs esportius, des de les associacions, des dels ajuntaments,
des de consells de tot tipus que pugui haver-hi, i això permetria
que el sistema educatiu pogués interactuar molt més ricament
amb tots aquests recursos. Ho intentem, des de les escoles
s’intenten emprar tots els recursos possibles, però des de
l’administració també s’ha de prendre una decisió molt seriosa
de recordar, primer, que la família com hem dit és el primer
educador.

Què passa amb els mitjans audiovisuals i de comunicació?
Hi ha països en què totes les emissions es fan en versió
original, és una decisió que no depèn de les escoles. 

Com funcionen aquests espais on sempre hi ha els joves i on
van els joves, que són els espais d’oci i de diversió? Se n’ha de
tenir cura perquè allà aprenen i s’hi eduquen i hi passen moltes
hores, a vegades més que a casa i a vegades no més que a
l’escola, però bé, hi passen moltes hores. I després, com
incardinem aquí també les organitzacions i associacions
comunitàries?

Així doncs les administracions públiques crec que han de
tenir quan parlen i es plantegen qualsevol canvi, han de tenir en
compte totes aquestes institucions i actors de dins i de fora del
Govern. Tota la comunitat educa, això ja ho sabem, és la tribu,
no?, que educa i per això tots aquests espais comunitaris ha de
ser part de l’espai educatiu. D’això s’ha de fer un
replantejament molt seriós i des del pacte això s’analitza,
s’estudia i es proposa, no és només un pacte per les escoles, és
un pacte educatiu el que es proposa.

De les famílies, recuperar el paper dins l’escola. Costa molt
de vegades aconseguir, primer, que les famílies vinguin a
interactuar amb els infants fent tallers o fent diferents
actuacions amb ells o participant en alguns projectes educatius,
costa. Hi ha vegades que els costa decidir-se que els pares
entrin, els pares han de poder entrar dins aquestes dinàmiques
a l’escola; és un èxit, els pares gaudeixen de veure el que són
capaços de fer els fills, s’adonen que els infravaloren perquè els
seus fills són molt més autònoms del que ells es pensen, i això
és un gran descobriment per a molts; han d’assumir com a
famílies el seu paper com a principals educadors dels fills, això
ja ho he esmentat; i fomentar la formació de les famílies. El
tema de l’escola de pares no ha de dependre només de l’escola,
hauria d’haver-hi tot un programa de formació que des de les
administracions, des de les institucions públiques es
plantegessin realment de quina manera podem fomentar aquesta
formació. Quan a les famílies els donen vies de formació que
s’adapten als seus horaris i a les seves necessitats, hi van, hi
van perquè tenim experiència en els centres d’això.

Pel que fa als alumnes, parlàvem d’aquesta educació
democràtica. Doncs, als alumnes els hem d’implicar una
miqueta més, evidentment en segons quines decisions potents
doncs de vegades no es pot implicar els alumnes, però se’ls ha
de fer assumir responsabilitats i assumir les conseqüències i els
resultats d’aquestes decisions i que firmin i pactin que ho
accepten, perquè és l’única manera que aprendran a ser adults
responsables i ciutadans responsables i ciutadans que faran
qualque cosa per a la societat, sinó la gent només vol decidir,
però després quan la cosa no marxa desapareixen, i això és el
que ens trobam contínuament per desgràcia. 

Per fer canvis, aquests canvis profunds a l’escola,
necessitam que hi entrin més professionals, professionals
diferents, no treure els que hi ha, que fan falta, sinó nous perfils
professionals com educadors socials, treballadors socials,
talleristes, psicòlegs, personal sanitari, personal de seguretat,
els auxiliars tècnics educatius, que ja els tenim, millorar tant la
seva formació i preparació com es pugui perquè puguin assumir
algunes tasques més. 

Del sector productiu la meva companya de taula ja n’ha
parlat, però sí que és veritat que hem de tenir molt present que
quan parlam i pensam en la formació pensam i parlam de
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persones que en el futur hauran de donar resposta a necessitats
noves que avui no existeixen. 

Per tant, atracar-nos des de l’escola al món productiu, a les
empreses, és també imprescindible i s’ha de mirar d’arbitrar
alguns tipus de contactes més fàcils que els que en aquests
moments tenim perquè els infants descobreixin aquest món i a
nosaltres ens permeti educar-los en aquesta visió.

Pel que fa al punt de polítiques públiques i administració,
aquí sí que hi ha un parell de punts que jo sé que varen dur
feina de discussions, varen costar i es va arribar a punts d’acord
importants.

Primer, és imprescindible fer un diagnòstic de tot el sistema
educatiu, i de tot vol dir inclosa l’administració educativa,
inclosa la inspecció educativa, inclosos els comandaments
intermedis que puguin haver-hi. Per què ho estan fent
malament? No, però tal vegada es pot fer millor. Jo no entraré
a dir si ara, si abans, si... sí es va tenir molt clar que s’ha
d’avaluar tot, les decisions que es prenen, com es prenen, quan
es prenen, com afecten la dinàmica ordinària dels centres; això
és essencial, això no s’avalua, això es dóna per fet que ho
poden fer com volen. No, això s’ha d’avaluar. Per què? Doncs,
perquè té conseqüències per als infants i per als joves i llavors
ens ho hem de prendre una mica molt seriosament, molt
seriosament les decisions que prenem.

Mirin, jo supòs que ja ho han sentit alguna vegada, i si no
ho han sentit és una cosa en la qual hi crec profundament, a
sanitat tothom va molt en compte a fer canvis perquè si als
metges els fan treure l’apèndix per la orella (...) molts morts,
llavors, no s’atreveixen. Però a educació els morts no els vèiem
fins a quinze anys, llavors, és molt delicat prendre segons
quines decisions, s’ha de ser molt responsable prenent-les, jo
no els envejo, tenen una responsabilitat enorme vostès, no els
envejo, em basta les meves, però els morts els veurem d’aquí
quinze anys i si llavors ja és tard, perquè ja són morts, ja és
difícil recuperar allò que no es va fer quan s’havia de fer.

A nivell d’organització escolar necessitam molta més
flexibilitat, això què vol dir? I vaig resumint, vol dir que per
dur endavant les noves metodologies per preparar les infants
per als nous reptes i als joves per als nous reptes que vénen
amb els nous models empresarials que també se’ns presenten,
hem de poder organitzar internament el centre de la manera que
ens sembli més adequada per aconseguir aquests objectius.
Vostès em diran, bé, cadascú farà el que vol. No, no.
Autonomia de centre, que és una de les paraules que sembla
que fa por en alguns àmbits, no és independència del centre, és
a dir, l’autonomia del centre és ser molt conscient que jo tenc
una responsabilitat molt gran i la tenc dels infants que vénen al
meu centre, de l’entorn que vénen els infants i cap a on els estic
preparant, dins la normativa vigent amb una conselleria
d’Educació que és la responsable de supervisar aquestes
situacions, però aquesta capacitat per poder organitzar el centre
i organitzar les dinàmiques, els horaris, el temps, la distribució
del professorat, això hauria de ser possible perquè ho
necessitam, perquè, si no, no podem fer tot el que hem de fer . 

El que els deia abans, jo necessit tal vegada tenir tres aules,
tres grups, noranta infants junts, però necessit cinc o sis

professors fent aquesta feina perquè fan feines de discussió en
petits grups, elaboren uns materials i necessitam poder
redistribuir-nos. Tal vegada necessitam que els de 4t d’ESO
treballin amb els de 1r d’ESO, això és molt difícil si no tenim
aquesta capacitat per organitzar i aquesta autonomia de centre
per elaborar aquests projectes i poder-los dur endavant. 

Per tant, és l’administració la que determina a quins
objectius i a quins finals pot... ha d’arribar un infant quan acaba
cada etapa educativa, per tant, l’administració fa la seva feina,
nosaltres el que fem és, bé, si he d’arribar aquí al nostre centre,
amb els infants que tenim, amb el bagatge que duen, amb
l’entorn que tenim i amb el centre que tenim, perquè no tots els
centres són iguals, hi ha molts de vells que no es poden tirar
parets, hi ha de nous que tampoc no es poden tirar parets, però
pots jugar amb espais oberts, pots jugar amb patis, amb porxos,
etc., i et pots organitzar perfectament bé. Jo, amb tot això, com
puc aconseguir aquests objectius? Si alguna empresa, si algun
sector social treballa sempre amb objectius molt presents, n’hi
ha molts, eh!, perquè jo els assegur a vostès que a l’àmbit
educatiu treballam per objectius, i ens preocupa molt. Després,
per això l’avaluació es basa en aquest objectius.

Per tant, aquest tàndem centre-administració per a aquesta
capacitat de poder fer aquesta organització i gaudir d’aquesta
autonomia, evidentment dins la normativa vigent, és necessari
revisar-lo i avaluar-lo per veure si el podem millorar. 

Respecte del model lingüístic, va una mica en la línia també
del tema de l’autonomia de centre perquè hi ha una normativa
mínima, tots sabem que aquest marc legal ens dóna la via per
on hem de transitar, però jo d’aquesta via puc anar per aquest
costat o per aquest depenent dels infants que tenc, de la llengua
que parlen habitualment, de la zona on em trob i he de mirar
com he de fer la distribució de les matèries, en quines llengües,
etc., per garantir que quan acabi l’etapa educativa dominen les
dues llengües oficials. 

Vostès ho saben, fa molts anys es va fer un pla pilot per
veure què passava amb un grup si feien la lectoescriptura en
català o en castellà. L’escola on jo som vàrem fer el pla pilot,
els infants què feien? Jo els cont la meva experiència, no vol dir
que a tothom els vagi igual, l’experiència en el nostre centre va
ser que la lectoescriptura en català els resultava molt més fàcil
a primer i a segon de primària passar a castellà que a l’inrevés
per la diferència de... perquè hi ha molts més fonemes, perquè
s’escriu diferent que es pronuncia, etc., va ser més fàcil i es va
decidir fer la lecto en català. Els nostres alumnes tenen unes
notes en castellà al final de totes les etapes espectaculars, no
tenim cap problema. Els nostres alumnes parlen en castellà al
pati? Sí, ningú els diu res? No, parlen el que volen. Per això, en
el nostre centre, per exemple, procuram que hi hagi un equilibri
amb les llengües, però si surt en un curs una hora més de català
o dues hores més de català és igual, per què?, perquè nosaltres
sabem que garantim que arribam als objectius.

Aquesta confiança en els professionals i en la conselleria,
que és la que ha de vetllar perquè els professionals facin la
bona feina, crec que és necessària; no podem fer tots el mateix
perquè no tots els centres són als mateixos llocs, ni tenen les
mateixes necessitats, ni els nostres alumnes duen el mateix
bagatge lingüístic, social, personal, etc. Per tant, hem de donar
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resposta als alumnes que tenim, no hi ha un alumne genèric al
qual li puguem aplicar tots la mateixa medecina, per tant,
aquesta flexibilitat creiem que els professionals són prou
seriosos i honests, no?, en la nostra feina d’intentar donar-la, i
la conselleria té la feina de garantir que fem el que hem de fer,
que és obtenir els objectius al final de cada etapa i que sigui
real. I si no ho obtenim, no hi arribam, s’ha de corregir i ha
d’actuar, per tant.

De finançament ja n’he parlat un poquet abans.

Respecte dels centres, també he parlat de l’autonomia del
centre i del tema del projecte lingüístic. Han de saber que cada
any els centres entregam el projecte educatiu de centre, on hi ha
inclòs el projecte lingüístic i la PGA; tot això cada any
s’entrega a la conselleria i la conselleria ho analitza, ho veu, ho
visa i si ho visa vol dir que som dins normativa. Per tant,
l’autonomia de centre no vol dir que fem el que vulguem,
perquè la conselleria ho visa i mira que estiguem dins aquesta
normativa. Per tant, en aquest sentit els professionals creiem
que tenim feina per fer i la fem el millor que puguem.

Respecte el professorat dues coses importants, el pacte hi fa
molt d’èmfasi i tots, tant des de l’escola concertada, la pública,
de directors, de tots els àmbits, a la formació inicial se li ha de
fer un gir de 360 graus. La formació inicial del professorat no
és suficient i no és suficient a nivell teòric, a nivell de les feines
reals que després s’han de fer en els centres, i no és suficient a
nivell de pràctiques. D’acord? Pràctiques tutoritzades per a
professionals amb experiència, que hagin estat formats i
preparats per ser tutors de pràctiques, no tots els que sabem
ensenyar un infant sabem ensenyar un adult a ser mestre. Per
tant, és prou seriós crec jo el món de l’àmbit educatiu, que ens
hi juguem el futur i crec que s’ha de fer un esforç, per això
parlem de la transformació del sistema educatiu en el sentit més
ampli. S’han de prendre decisions molt potents.

Per tant, acabo dient que en definitiva tots hem de
prendre’ns molt seriosament aquesta transformació de
l’educació, com una mica ha dit ja la meva companya, els nins
que han començat enguany a les escoles en 3 anys, sortiran de
l’educació obligatòria l’any 2030. L’any 2030 el món que hi
haurà no existeix avui dia, ni les feines, ni les situacions, ni les
conjuntures, ni les relacions existeixen. No sabem què hi haurà
i hem d’intentar preparar-los per a llavors.

Per tant, és un repte enorme, la il·lusió que tenim és
enorme, el compromís per part dels membres d’Illes per un
pacte existeix, hi creiem, i necessiten que vostès, els polítics,
també hi creguin i que vulguin fer realitat aquesta
transformació profunda del sistema educatiu i li donin la
importància que té per al futur, de les nostres illes en primer
lloc, de l’Estat i jo ja em permeto, aquí a lo grande, i per al
futur de la humanitat. Estem compromesos amb això.

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cardona. I ara per formular preguntes
o observacions relatives a les seves intervencions, procedeix
donar la paraula als grups parlamentaris. Té la paraula el Grup

Parlamentari Popular, la Sra. Núria Riera, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Bé, en
primer lloc en nom del Grup Parlamentari Popular volem donar
la benvinguda a les dues ponents d’avui i a més agrair-los la
seva presència, les seves explicacions i la seva implicació, que
pensam que és molt important per a aquest repte que vostès han
manifestat, i que tots tenim clar els que som aquí que tenim,
que és assolir acords, acords de mínims que vagin més enllà
dels grups polítics i que permetin dotar d’una estabilitat al
nostre sistema educatiu.

Per tant, moltíssimes gràcies, crec que és important dedicar
les primeres paraules amb aquest agraïment com a grup.

En primer lloc, en relació a les explicacions de la Sra.
Picornell, vull agrair la seva incidència en la formació
professional dual, ha fet una referència molt important que hi
ha d’haver propostes d’implicació positiva per part de tots els
grups dins aquests pactes per apostar de forma definitiva per la
formació professional dual. Avui matí ja n’hem parlat, és vera
que des de l’any 2012, 2013 es va començar, però encara estam
molt retardats pel que pot suposar i pel que ens pot ajudar per
eliminar atur juvenil i, a més, per incentivar els joves a tenir
aquest futur i, per tant, limitar taxes de fracàs i també
d’abandonament, com a conseqüència una de l’altra. Per tant,
pensam que hi ha d’haver propostes i per ventura propostes
positives més amples en matèria de formació professional dual,
amb recursos suficients, per ventura entre tots hauríem de fer
un compromís que hi hagués uns recursos suficients per a un
desplegament efectiu de la formació professional dual.

Quant la part d’etapa infantil, estam d’acord amb la
importància d’aquesta primera etapa. També pensam que hi ha
d’haver tal vegada més propostes fermes per garantir la seva
existència, no només com a educació, que és vera que és una
part important que ha de participar en la planificació educativa,
sinó també com a un mecanisme de conciliació, fa aquesta
doble feina que avui en dia és imprescindible, de conciliació
familiar i de formació als nins. Per tant, aquest doble paper s’ha
de tenir molt en compte.

Pensam que és vera que els centres concertats són xarxa
pública, evidentment són xarxa pública i complementària, no
perquè ho diguem els grups, ho diu la doctrina, ho diu la
jurisprudència. Els centres sostinguts amb fons públics tots
formen la xarxa pública i, a més a Balears, que quasi un 40,
crec que és un 37% de nins estan a la part concertada. Per tant,
si volem que hi hagi igualtat d’oportunitats, equitat entesa com
a igualtat d’oportunitats, s’ha de donar la igualtat d’oportunitats
també a la xarxa, a la part concertada. Per tant, també hi
hauríem d’apostar entre tots perquè hi hagués un equilibri de
recursos, no és ver?

Tal vegada als pactes falten més referències a les escoletes
autoritzades, ha dit la Sra. Picornell. Nosaltres farem propostes
per afegir tal vegada aquesta millor implicació i reconeixement
de les escoletes autoritzades i de la seva participació en la
planificació de l’educació. I en aquest sentit m’agradaria que
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ens digués si necessiten incloure mesures concretes d’ajudes de
recursos, de participació activa a la gestió, de més participació
en els òrgans de deliberació, òrgans col·legiats, meses
sectorials, òrgans de conselleria, pares. Per ventura tal vegada
seria necessari que es reconeguessin algunes propostes i es
posessin en aquesta major implicació.

La Sra. Cardona ha fet una primera queixa dels continus
canvis normatius i és una queixa que fan molts de ponents, amb
tota la raó del món. Vull dir que evidentment som aquí perquè
les lleis de vegades depenen del Govern de torn, el que sigui,
del color que sigui, en canvi els pactes i els consensos sí poden
tenir una major continuïtat en el temps si tots ens hi posam,
perquè continuarem tots, independentment del que governa, o
tots els grups, no totes les persones que el representam, però bé
tots els grups sí. Per tant, és important aquesta participació i
aquest consens per dotar d’aquesta estabilitat educativa i
perquè el nin sigui el centre del sistema. Nosaltres pensam que
tal vegada de vegades hem perdut la referència que el nin ha de
ser el centre del sistema i no els grups polítics, ni les
ideologies, primer el nin i després tot el que l’envolta s’ha
d’anar adequant perquè aquest sistema sigui de qualitat.

La majoria també parlen de recursos insuficients. Ens
agradaria saber quines propostes afegiria per millorar aquest
equilibri de recursos a la xarxa pública i la part concertada que
forma part de la xarxa pública, si és a nivell de finançament, a
nivell de recursos, personal de suport, ajudes al manteniment de
centres, o altres ajudes indirectes com a flexibilitat d’horaris,
o de disponibilitat de càrregues lectives i de càrregues de temps
lliure. En fi, quines actuacions afegiria com a propostes i
compromisos.

I després una cosa que veig que han apuntat tots i és el tema
de la formació del professorat inicial, i el tema de les pràctiques
tutoritzades. Nosaltres farem propostes per incorporar-ho a
aquests acords de pacte, perquè veim que és un tema que s’ha
posat damunt la taula amb molt serietat a més, ho ha explicat
amb molta serietat i amb molta necessitat i veig que tots n’hem
pres nota. Per tant, nosaltres en tot cas farem propostes perquè
hi hagi un cert compromís estable en aquest sentit, per als nous
perfils professionals que també al final vénen perquè hi hagi
una millor tutorització i una millor formació.

Voldria que em comentés dos temes. Vostè parlava del
model lingüístic i ha parlat d’un primer ensenyament en català,
voldria saber si aposten perquè hi hagi aquesta llibertat de què
els pares puguin triar la primera llengua d’ensenyament, és a
dir, que sigui la llengua materna, perquè ha dit que ha estat més
fàcil en català, però també ha dit que depèn de la zona, de
l’entorn sociolingüístic, socioeducatiu i sociocultural del nin.
Per tant, tal vegada hi haurà centres, hi haurà zones on aquesta
autonomia permetrà que l’escola vagi per un costat de la
carretera i altres on convendrà que vagi per l’altra, perquè
acabin amb les mateixes competències i domini de les dues
llengües. Nosaltres apostam per l’equilibri...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí. I per acabar voldríem saber si no consideren que falta
qualque referència més a la implicació del paper de les
famílies. Han parlat molt de famílies, però nosaltres notam a
faltar més propostes dins el contingut del pacte que de forma
efectiva diguin que les famílies tenen responsabilitat en
l’educació i que hi ha d’haver una relació directa de la família
amb l’administració educativa. Si no troben que haurien de fer
una incidència un poc major en aquest sentit.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies a les ponents per
les seves explicacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, moltes gràcies
a la Sra. Picornell i a la Sra. Cardona per la seva presència en
aquesta comissió i per les seves aportacions.

A mi m’agradaria focalitzar les meves intervencions, la
meva intervenció respecte de les dues compareixences en dos
temes que trob fonamentals, un d’ells -la Sra. Picornell s’hi ha
referit extensament- és la qüestió de l’educació 0-3, que
consideram que de moment, essent un dels eixos principals o un
dels eixos recollits als acords pel canvi, el ple suport a
l’educació 0-3, encara el tenim com a deute amb aquesta
comunitat i amb els nostres infants i les seves famílies, i m’ha
agradat sentir també que vostè pensa i comparteix aquesta idea
que l’educació 0-3 s’ha d’incloure dins la xarxa educativa com
a etapa fonamental, i des d’aquí s’ha de finançar en el sentit
que s’ha de fer com una cosa regulada des d’Educació, i que
s’han d’incloure cada vegada més centres autoritzats per la
Conselleria d’Educació per tal que sigui la Conselleria
d’Educació la que vetlli pel bon funcionament i les bones
condicions d’aquesta etapa formativa bàsica, i això és una
qüestió que m’alegra molt sentir que hi estam totalment
d’acord. Llavors en aquest document i en aquesta propera llei
com pensa que s’hauria de fer aquesta regulació o aquesta
inclusió de l’etapa formativa bàsica 0-3 dins l’àmbit d’educació
quan en aquests moments saben que qui regula o qui vol regular
és Serveis Socials?, perquè es considera més aviat el vessant
assistencial que no pas el vessant educatiu; llavors com es
podria...?, sabem que sense ajudes des de l’Estat, sense més
ajudes des de l’Estat, sense un finançament millor que pugui
també repercutir en educació és complicat ampliar aquesta
xarxa, però a banda d’això, que ho tenim per descomptat i
sabem que és un problema, com es podria ampliar aquesta
xarxa 0-3 per tal de fer-la veritablement etapa educativa
formativa bàsica i sortir del model de guarderies, per parlar així
més ràpidament?

Després també compartim aquesta idea d’educació
compensadora de les desigualtats, i moltes de les altres
qüestions que ha comentat també les enllaçaré ara amb les
preguntes o les observacions respecte de la intervenció de la
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Sra. Cardona. Totes dues han considerat l’educació concertada
com a complementària de la xarxa pública. Ningú no nega que
és impossible donar cobertura a tota la demanda que tenim i a
totes les peticions d’escolarització dins la xarxa pública, això
és un fet, però trobam -i en aquest document també es troba i
abans ho hem comentat, aquest matí, en altres compareixences-
que el nivell de compromís de la concertada i el nivell
d’exigència de la concertada és diferent dels que es plantegen
per a l’educació pública, és a dir, hi ha una desigualtat; parlam
de la importància de l’equitat, de la importància de l’educació
com a compensadora de les desigualtats, però veim que no
s’exigeix el mateix a la concertada que a la pública. 

Nosaltres pensam que hauríem de tenir dues xarxes, dues
línies, una línia pública, una línia privada, i en tenim tres,
pública, privada i privada sostinguda amb fons públics, és a dir,
privada subvencionada amb fons públics. Però si això succeeix
s’haurien també de plantejar uns barems que siguin iguals,
també, no? Llavors una de les preguntes que faig -és una
pregunta per a les dues- és com plantegen vostès aquest accés
i provisió de places -també n’hem parlat abans- del qual en
certa mesura queda exempta l’educació concertada, per tal que
els compromisos siguin els mateixos. És a dir, quant a la
provisió de places, si els drets i els deures són iguals, si els
drets i els deures són iguals, perquè si està sostinguda amb fons
públics això genera una desigualtat a la qual m’agradaria saber
com donen vostès resposta. El document d’Illes per un pacte
parla molt dels drets i els deures de la pública; es parla menys
i s’especifica menys d’aquests compromisos de la concertada,
i m’agradaria com ho veuen vostès.

La llei, en tot cas, que la Sra. Cardona ha dit que tenim una
responsabilitat molt gran, la llei no sortirà d’aquesta comissió,
sortirà de la conselleria; és a dir, nosaltres farem unes
conclusions, esperam que siguin escoltades, la llei es farà des
d’un altre àmbit, però és cert que tenim la responsabilitat de
reflexionar sobre com, escoltant totes les seves aportacions,
sobre com volem que sigui la nostra educació.

I, per anar acabant, m’agradaria saber si considera la Sra.
Cardona que el tractament que es dóna a la llengua catalana al
document d’Illes per un pacte -també se n’ha parlat molt
extensament aquí, en aquesta ponència- és un tractament
adequat, és un tractament igualitari, perquè hi ha hagut
crítiques pel fet que no es parla del decret de mínims; no és que
no se’n parli, sinó que s’obre la porta en certa mesura a una
qüestió a què vostè ha fet referència, i és que si s’ha d’adaptar
a la realitat del centre finalment el que passa és que segurament
la llengua catalana cada vegada ocuparà menys espai, en una
situació en la qual la llibertat d’elecció de pla lingüístic podria
repercutir d’aquesta manera. Això és una qüestió que ha sortit
aquí, no ho dic jo, ho han dit molts de compareixents, i
m’agradaria saber com ho veuen vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí. Idò ja està, he acabat, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el representant del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. David Abril, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Picornell, Sra. Cardona, per ser
aquí, benvingudes.

Tenc una pregunta en comú i dues per a cada una, així que
aniré una mica a allò concret, tot i que es inevitable que em
posi també a reflexionar en veu alta a mesura que faig les
preguntes. La primera, en comú. Per al nostre grup parlamentari
l’objecte d’aquesta comissió és, en la mesura d’allò possible,
mirar d’ampliar un consens que ja hi ha sobre el pacte educatiu
però que sempre és millorable, com és desitjable que hi hagués
un consens polític també a l’hora d’abordar aquesta qüestió;
vostès, que ja han participat del procés, per on pensen que es
podria ampliar, més enllà de les dificultats que s’han constatat,
dels vots particulars dels sindicats, etc., aquest document de
pacte i aquesta aposta més que necessària?

Llavors les preguntes que ja són per a cada una. La Sra.
Picornell què pensa que pot fer l’administració per involucrar
més empreses, que jo crec que és una condició imprescindible
perquè acabi funcionant bé tota l’aposta per la formació
professional dual i que no es percebi com una càrrega?, perquè
a més sol passar, quan involucres agents públics i privats i
sobretot gent en pràctiques i demés, jo que he fet feina amb
PQPI, la primera resistència de les empreses és que a vegades
ho veus com una càrrega, haver de tutoritzar qualcú i demés.
Què pot fer l’administració per fer aquesta aposta fàcil, ja que
és una aposta necessària?

I la segona és quin paper pensa que poden jugar els consells
i els ajuntaments?, perquè sempre parlam d’administració
educativa només com el Govern -evidentment l’Estat té una
responsabilitat-; els consells i els ajuntaments també poden fer
moltes coses en educació, i de fet ja en fan algunes, uns més,
els altres manco, no hi ha una homogeneïtat; què poden fer
sobretot de cara a la implementació de la xarxa 0-3, que
evidentment és del tot insuficient, tant a l’àmbit públic com al
privat?

I per a la Sra. Cardona la primera és una pregunta reflexió,
aprofitant quan vostè ha introduït la qüestió de l’organització
escolar. Jo tenc una mica la impressió que el document confia
molt en el tema de l’autonomia de centre, que jo defens
l’autonomia de centre, crec que no ho arreglarà tot, però a
vegades hi ha una certa confusió entre la flexibilitat que hauria
de donar l’administració i l’autonomia de centre com a
panacea. Pos un exemple: el treball per projectes funciona molt
bé, funciona d’una manera excel·lent a l’educació primària,
amb més dificultats a l’educació secundària, no perquè sigui la
“repera”, el treball per projectes, haguem inventat la pólvora,
sinó senzillament és que -sobretot, per exemple, ara pens en
l’educació secundària- et permet ajuntar dues, tres hores,
treballar d’una manera interdisciplinar, fent feina en equip o no,
però permet una cosa que s’ha dificultat molt, sobretot a
l’educació secundària, que hi ha una discontinuïtat respecte de
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la primària, que és que el coneixement està
supercompartimentat i, a més, en hores de cinquanta minuts,
amb adolescents que a més en classes de cinquanta minuts en
necessites deu per entrar en matèria i, és clar, aquest diàleg,
sense el qual és impossible l’acte educatiu, és molt complicat.

I a vegades això crec que més que una qüestió d’autonomia
de centre, que també hi ha una part de poder disposar de les
hores i demanar permís a la conselleria, etc., és una qüestió
també de flexibilitat de l’administració per permetre, per
exemple, que en lloc de classes de cinquanta minuts es puguin
ajuntar dues hores d’una mateixa matèria, etc., i és clar, això
també té a veure amb l’organització del personal. Ho dic
perquè, per exemple, a secundària només de poder ajuntar dues
hores d’una matèria seguides, crec que es guanyaria molt i de
fet, hi ha centres que si han tengut la sort de poder-se organitzar
i s’ho han organitzat guanyen molt a nivell de resultats, però no
tenc clar si realment són qüestions d’autonomia de centre o si
són qüestions de..., de voluntat del centre evidentment, però
també de flexibilitat per part de l’administració.

I la segona pregunta que li volia plantejar és, quan parlam
de polítiques públiques, i vostè d’alguna manera ho ha insinuat,
també n’hem parlat o s’hi ha referit algun altre ponent, de
vegades fem la casa per la teulada, fem normes que generen
caos, però sobretot generen burocràcia perquè, fins i tot encara
quan una norma amb el paper a la mà pugui generar caos, crec
que l’escola és prou (...) com per moltes vegades al final
sortejar-ho d’alguna manera en qualsevol àmbit.

Però li faig la pregunta a l’inrevés: quines pràctiques
escolars troba que són prou bones com per acabar convertint-se
en norma?, ja que un dels objecte d’aquesta comissió és per
ventura fer una llei o contribuir a la llei que es pugui fer en el
seu moment.

Res més. Moltes gràcies, a les dues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. La representant del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES ha excusat la
seva absència per motius de salut. Ara donam la paraula al
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, el Sr. Josep Castells té
cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Picornell i Sra. Cardona, per la seva compareixença i per les
seves explicacions.

Bé, la veritat és que crec que les seves intervencions han
anat molt en la línia del que precisament és el pacte i jo, per
tant, em limitaré a demanar-los aclariments o demanar-los la
seva opinió sobre uns aspectes concrets.

El primer és sobre la formació del personal que vostès tenen
entre mans. La Sra. Cardona hi ha fet referència i, per tant,
potser sigui una pregunta més adreçada a la Sra. Picornell.
Estic d’acord que realment cal avançar cap a una valoració
social de..., sobretot penso, en aquest cas dels mestres i de les

condicions laborals, penso que no té cap sentit la discriminació
salarial, que és una rèmora burocràtica, que un mestre cobri
menys que un professor de secundària per exemple, i el mateix
penso del professorat de les escoletes. És a dir, jo sempre pos
la comparació que jo sàpiga un pediatre no cobra menys que un
oncòleg per dir alguna cosa. És a dir, no té cap sentit que els
professionals que es dediquen a l’educació dels més petits
tinguin una consideració social i salarial menor que els que es
dediquen a l’educació dels més grans, tenint en compte que és
molt més determinant la formació que es rep els primers anys
que la que es rep més endavant, i que tots els euros que
s’inverteixen..., o sigui, un euro invertit en l’educació d’un
fillet de tres anys té un retorn molt més gran i suposa un estalvi
menys per després rescatar aquell alumne que ha tingut fracàs
escolar, que no té formació i després li hem de fer formació
d’adults, etc., quan si haguéssim invertit bé en la seva formació
inicial després ens estalviaríem moltíssims problemes.

Per tant, em sembla importantíssim el tema de la formació
inicial del professorat. La Sra. Cardona ja ens ha dit la seva
opinió. A mi m’agradaria més... el gran oblidat, no?, que és el
professorat de les escoletes infantils i també, per tant,... o que
hi ha un professorat que ve d’FP, m’agradaria la seva opinió
sobre la formació inicial, com arriba aquest personal i quin
esforços cal dedicar a la millora d’aquesta formació.

Després, la segona pregunta aniria en la línia de... com que
s’ha parlat molt d’això que anomenem la innovació pedagògica.
Aquesta innovació és el que fa cent anys que sabem que s’ha de
fer perquè des de Montessori ja ha plogut molt i encara estan
per implementar moltes de les coses que sabem que funcionen
i després tenim moltíssims avanços de pedagogs, fins i tot la
neurociència que ens ha dit com s’aprèn, a través de quins
estímuls es facilita l’aprenentatge, etc., és a dir, tenim
moltíssim camp per córrer, a mi m’agradaria saber, sobretot
vostès que bàsicament representen centres que no estan
integrats a la xarxa pública i que, per tant..., jo sempre tinc la
gran esperança que vostès tenen més capacitat i més flexibilitat
per poder-se adaptar i per poder estar atents a les noves
tendències, quines dificultats, els centres, en aquest cas
concertats, tenen per implementar aquestes metodologies
innovadores? I saber si aquesta esperança que tinc jo que els
centres concertats doncs tenen aquesta major capacitat
d’adaptació si és així, quins obstacles tenen.

Vostè, Sra. Cardona, ja hi ha fet una referència quan ha
reclamat més flexibilitat. En això tenc un dubte perquè moltes
vegades..., és clar, ja sabem que hi ha molta burocràcia, molta
normativa, etc., però també moltes vegades ens diuen: escolta,
qui vol innovar pot fer-ho, perquè normalment..., a mi això
m’ho han dit molts de mestres i molts de directors de centres,
si tu tens el teu projecte educatiu, tu l’expliques bé a la
inspecció, etc., si és una cosa assenyada t’ho deixen fer. Doncs,
jo voldria saber si això és una llegenda urbana o si realment és
així, si hi ha un centre que realment té la voluntat i té el repte
de fer coses diferents i de superar la compartimentació
d’espais, d’horaris, etc., quan fa el seu projecte, quan faci la
seva programació general, realment es troba amb l’empatia i la
comprensió de la inspecció, perquè bé, aquest tema seria
important perquè potser, evidentment tenim moltes normatives
que ens coarten molt, però tal vegada hem d’animar tothom a
forçar les costures del sistema i a, fent plans assenyats i fent
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programacions que tenen cara i ulls i en les que es poden
treballar de forma integrada diverses competències en les
mateixes hores en diferents nivells, doncs si això realment es
pot fer.

I la tercera i última pregunta que tenc per fer-los, vostès que
també pel tipus de centres que vostès tenen... estan més
amatents a les demandes de les famílies, demanar si les famílies
de Balears demanen aquesta evolució de les escoles, volen
realment una escola innovadora? És a dir, totes aquestes
tendències que estem..., bé, que hi ha a diferents llocs i que
cada vegada tenen més impacte, les famílies de les Balears les
demanen o encara estan amb l’actitud de “no experimenteu amb
els nostres fills”?

D’alguna manera aquest seria el resum del dubte que jo els
volia plantejar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castells. Ara pertocaria la intervenció
del Grup Parlamentari Mixt, però, atès que la titular d’aquest
grup i diputada per Ciutadans ha manifestat la seva voluntat de
no participar en aquesta ponència, donarem la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, a la Sra. Elena Baquero, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies a les
dues participants aquí, vull agrair-los la implicació també en el
món de l’educació en la seva feina.

 A nosaltres arran també de la polèmica que s’ha creat amb
el decret i amb les escoletes versus guardaries, també el tema
del qual ha parlat el company Sr. Castells, la mancança de
recursos cap a 0-3, la falta d’implicació dels successius
governs, i que és això sobretot el que fa que hi hagi tan pocs
recursos per a aquesta etapa educativa que les dues han entès
i han constatat la importància que tenen al futur, bé, al present
i al futur de tots nosaltres.

També vull dir que si no hi ha recursos, que si la formació
que... els professionals de 0-3 i els professionals a partir de tres,
els professors, els mestres si no cobren tant, si les seves
condicions laborals no són iguals a les d’un professor d’infantil,
per exemple, a partir de tres, és precisament per això, per la
falta de recursos, perquè les administracions no hem assumit en
cap moment aquesta etapa educativa, el ministeri no té
assumida com a pròpia..., o sigui, és una competència que no
és de ningú, és tierra de nadie. Llavors qui es fa càrrec
d’aquesta educació d’aquesta etapa? Doncs els ajuntaments i
els pares, i són els ajuntaments els que han de posar aquests
diners per als sous d’aquestes persones, i vull recordar aquí que
la passada legislatura aquests diners es van acabar, hi havia un
finançament de 3.000 euros per aula que va desaparèixer, va
passar de 3.000 euros per aula que s’havia aconseguit..., era
una fita molt important perquè s’havia aconseguit l’etapa a
partir de 6 anys, però aquí s’havia posat almenys això i va

desaparèixer de cop, i això ho van haver d’assumir pares i els
ajuntaments.

Per això quan parlem de l’equiparació laboral, de
l’equiparació de drets, jo crec que fins que no assumim i no
posem recursos d’una manera valenta ja podem parlar que al
final no aconseguirem res, i les professionals continuaran essent
de segona. Llavors jo crec que aquí, en el document aquest, no
s’ha volgut anar més lluny, suposo, que..., bé, suposo, ho sé,
perquè mentre no tinguem l’administració pública assumida
aquesta etapa, per molt que parlem sempre els educadors seran
una mica de segona, a no ser que tinguem aquests diners les
administracions més properes, que també diu el pacte que
d’alguna manera són les administracions properes que se n’han
de fer càrrec, i sí, és veritat, perquè les administracions més
petites són les que saben millor, també, com està la part social,
la societat que s’ocupa d’aquests fillets.

M’agradaria també que m’expliquessin una mica aquesta
part de formació de les dues parts, de 0-3 però també de l’altra.
Jo crec que, igual que la Sra. Riera ha dit, a tots ens ha quedat
molt clara la part aquesta de formació dels mestres. Aquí s’ha
parlat d’una espècie de MIR; no sé si d’això vostès n’han parlat
més o... quin tipus de formació, d’acompanyament per als
professors, per als mestres.

Després també tenim el problema de l’economia d’aquesta
comunitat autònoma, que està basada sobretot en el turisme, i
la fluctuació que hi ha de la població. A l’hivern hi ha una
població i a l’estiu n’hi ha una altra; a l’estiu vénen moltes
famílies de fora que necessiten, a part de necessitar l’escoleta
-jo ara estic parlant d’escoleta però també de l’escola primària-
també necessiten entrar en el sistema educatiu, i això provoca
una fluctuació important per l’estabilitat de què tots parlem,
l’estabilitat, que és el que donarà seguretat a l’educació, però
aquí xoquem amb la realitat, i la realitat és que a l’estiu ve un
munt de famílies que necessiten la part educativa però també
necessiten la part de conciliació. Llavors com ho veuen vostès?,
com adaptem aquest equilibri a la nostra realitat?

I res més; per la nostra part crec que ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. I ara per contestar les
preguntes i observacions formulades pels grups parlamentaris
té la paraula la Sra. Francesca Picornell, per un temps de cinc
minuts. Deu minuts.

LA SRA. REPRESENTANT DE LA FEDERACIÓ DE LA
PETITA I MITJANA EMPRESA DE MALLORCA (Francisca
Picornell i Darder):

Hola. En contestació, quasi tothom ha fet les mateixes
preguntes. Bé, en allò de..., m’ha demanat de formació, (...).
Bé, amb el que es conta de l’educació infantil de 0-3 es recorda
que és una etapa no educativa, i encareix molt més que a partir
dels 3 anys; pensem que les ràtios dels infants de 0 a 3, de 0 a
1 any pots tenir 7 nins per personal, que necessita encara ajuda
en segons quins moments, que després són 12 o 13 nins, però
sempre necessites una ajuda. Si anam en aquest camí i de 2
anys passam a 16 o 18 què passa?, i necessiten sempre una
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ajuda, què passa?, que l’encariment, si l’han de bestreure els
pares, és quasi quasi..., és molt difícil que puguin..., que si
tenguéssim el preu de mestres, de “daixones”. Entenem que
l’educació infantil de 0 a 3 és merament..., és educativa, és a
dir, és una evolució, és desenvolupament de capacitats, i
necessiten també una part assistencial que és necessària, una
part assistencial; si un infant no està net, no està canviat, no se
li dóna el menjar en el moment que toca, no se li dóna..., aquest
infant no treu res, l’infant aquest necessita desenvolupar les
seves capacitats; realment no se l’ensenya, sinó que se
supervisa i se li dóna el mitjà adequat perquè ell desenvolupi
les seves capacitats. En aquesta edat aprenen de veure els
altres, de veure els altres, de...

Aleshores fins que l’administració o les entitats properes
proporcionin una ajuda a aquests infants, resultarà que no
podran... No pot ser que tenguin uns sous de mestre igual que
els de primària o secundària, perquè aleshores els pares haurien
de pagar 1.000 euros, 600, 700 euros, i aleshores seria l’efecte
contrari, perquè els seria molt millor deixar-los a casa amb una
al·lota que tenen tot el dia dins ca seva, que potser tendria
l’infant davant la televisió i no faria res, aleshores estarien més
desatesos.

Què podria fer l’administració perquè els centres fossin més
educatius?, perquè una cosa és el que a nosaltres ens agradaria
i voldríem, jo ho he dit, jo voldria que tothom fos educatiu o
que es consideràs educatiu, però una cosa és el que és, el que
voldríem o el que ens pareix bé, i l’altra és el que la llei
demana. Si la llei, l’administració, fins que es canviï que hi
pugui haver centres, puguin assistir centres assistencials per
cuidar nins, aquí el Tribunal Superior de Justícia, amb un
recurs que hi va haver fa vuit anys, va contestar que hi podia
haver dues xarxes: una via educativa depenent de la conselleria
i una assistencial. No es pot negar l’existència d’això; allò trist
és que no s’haguessin mogut i almenys haguessin donat a
aquesta altra segona xarxa, que és el que s’ha de fer, que sigui
regulada, que no tenen una inspecció, no tenen normativa, no
tenen regulació, i els ajuntaments segueixen donant llicències,
perquè no miren els espais, no miren res. A vegades quedes un
poc al·lucinada perquè penses que les caneres estan regulades,
les granges de polls que no n’hi pot haver més perquè no
estiguin en condicions, i en canvi tens centres infantils on tenen
nins sense regular. És que és incomprensible. Es necessita ja,
que poden existir. El Tribunal Suprem de Madrid també va dir
que puede haber centros de guarda y custodia; bé, idò els
centros de guarda y custodia també han d’estar regulats. El que
no pot ser és que si tenen dret a existir no els poden tancar; si
té llicència d’activitats que li ha donat l’ajuntament no el poden
tancar. Això és allò trist.

Què podrien fer les partits polítics?, què podrien fer davant
això? Idò molt clar: si a tota la xarxa educativa que està
autoritzada per la Conselleria d’Educació li donassin uns
avantatges, que tengués una ajuda que no importa sigui al
centre o als pares, que els pares poguessin acudir a aquests
centres amb una ajuda si no poden, jo què sé, 200, 250, 150...,
molta gent aniria a cercar una via educativa, perquè estam dient
que es crearà una via que no entenc per què en diuen low cost,
perquè som molt catalanistes o molt mallorquinistes i hem
d’emprar una paraula estrangera, perdona, però és la realitat; no
és crear una via low cost, és regular la via low cost que hi ha

ara. És ara, una vegada que tengui alguna regulació li sortirà
més car, perquè haurà de complir unes normes, haurà de tenir
un nombre de personal, no podrà tenir més nins. No és una altra
via, és que la via existeix i pràcticament és el doble d’allò altre!

Ara, molts de centres que estan sense autoritzar, si veiessin
uns avantatges o tenguessin, jo què sé, un contrapès, es
regularien, eh?, perquè n’hi ha que funcionen bé, n’hi ha que
estaven... la normativa era per a 2014, que hi havia abans i en
aquell temps, i no s’han fet, hi ha gent, que jo ho sé, que no
s’ha fet educativa, perquè és més còmode i més rendible no
tenir cap regulació, no tenir cap inspecció, no sap ni quin
personal té ni quin personal... vull dir, de vegades jo dic una
cosa, quan s’empra un llenguatge malament dóna motiu a
confusions, crec que de vegades s’empren un llenguatge i unes
paraules i opina molt gent que no entén del sector.

Referent a això, que les tècniques, per exemple, actualment,
almenys les que estan autoritzades, tots tenen tècniques
especialistes en educació infantil. Les tècniques especialistes
tenen una formació professional i fan moltes pràctiques i tenen
uns quants mesos de pràctiques i van a centres autoritzats,
tenen un tutora que els marca què han de fer, vull dir, no és
necessari. Una mestra, moltes mestres, tu poses una mestra amb
els nadons i en el fons es queda un poc defraudada perquè no
han estudiat Magisteri per tenir cura d’un nadó, per donar-li un
biberó. A més, a vegades entén més aquella persona que és
tècnica especialista amb una cura, amb una... i no poden fer
coses. El que no podem fer, el que no es pot fer és demanar el
que no es pugui i que sigui acceptable perquè aconseguim el
contrari. Si la gent agafa una persona dins casa seva, què passa
ara?, moltes mares acceptam una senyora es cuida tres i quatre
dins casa seva i no vol dir que estigui preparada en absolut, o
no?, que ni tan sols estan regulades. En el nord d’Europa n’hi
ha de mares de dia, i no sé què i hi estan, però tenen un nombre
de nins, tenen una assegurança, tenen una responsabilitat. Saps
què passarà? Fins que passi una desgràcia grossa, després tots
ens tirarem del pèl. Però això es necessita regular. Si pot existir
s’ha de regular, ara, l’administració, per la seva part, ha de
donar suport i ajudar, de col·laborar o de participar amb
aquests centres autoritzats, que és una xarxa, l’autoritzada de la
Conselleria d’Educació que depenguin de l’IEPI, amb igual
nombre que les públiques.

De vegades jo dic una cosa, sempre els que depenen de
l’administració pública són molt més cars perquè aquestes dels
ajuntaments paguen moltes vegades quasi igual que les
privades, el cost no és més falaguer, més d’això. Pens que això
s’ha d’estudiar i no s’ha de confondre amb coses que es diuen
que realment no són una realitat. Si donàssim més ajudes,
almenys als pares que vagin a un centre educatiu, què
aconseguiríem? Que els pares ja cercarien un centre educatiu,
no cercarien un centre que només fos assistencial.

Vull dir, mira, vàrem aconseguir l’altre any dins la taula de
concertada almenys que els nins que haguessin anat a una
escoleta autoritzada el centre escolar si era el punt que podia
elegir era que haguessin assistit a un centre autoritzat. Això va
ser un avantatge perquè, a veure si m’entens, un incentiu, però
no n’hi ha prou amb això. Tal vegada un nin d’una escoleta
pública el cost mensual és de mil euros, imagina’t podríem
donar, donant una ajuda de 200 o 250, podrien atendre cinc o
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sis nins. I els pares, què passa? Que dius, estan autoritzats, però
no poden limitar els horaris d’aquests centres, els horaris
d’aquests centres no es poden limitar perquè han de cobrir una
necessitat de conciliació de la vida laboral i familiar i no
perquè estiguin autoritzats han de funcionar durant tot l’estiu,
que hi ha llocs a Eivissa que es necessiten més a l’estiu. Idò, jo
pens això, que l’administració amb voluntat ho podria arreglar
això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Picornell, hauria d’anar acabant. 

LA SRA. REPRESENTANT DE LA FEDERACIÓ DE LA
PETITA I MITJANA EMPRESA DE MALLORCA (Francisca
Picornell i Darder):

Per a mi no m’ho havien demanat, perquè tots m’han
demanat pràcticament el mateix i he contestat a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Picornell. Té la paraula la Sra. Gemma
Cardona, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA D’ESCOLA CATÒLICA DE
LES ILLES BALEARS (Gemma Cardona i Soley):

Molt bé, moltes gràcies. Bé, veig que hi ha molts aspectes
que compartim amb molts de vostès. Pel que fa a la formació
inicial, com que un parell de persones m’han preguntat, el Sr.
Castells també ha fet... no, el Sr. Castells, no, perdó, sí, la Sra.
Baquero. La formació inicial, quines propostes?

Mirin, els coneixements teòrics són imprescindibles perquè
tots hem de tenir un bagatge de saber per què fem alguna cosa
o per què prioritzem alguna cosa en el nostre àmbit
professional, els coneixements els hem de menester i hem
d’aprendre’ls i hem d’estudiar-los i hi hem d’aprofundir. Però
ens trobam en un àmbit, l’educatiu, que tenim a les nostres
mans persones i les persones més fràgils de tota la societat, que
són els infants. Això vol dir que, a més d’aprendre continguts,
aprendre estratègies, s’ha de garantir d’alguna manera, i ara jo
m’estic tirant terra damunt perquè a mi no m’han ficat test
psicotècnic per fer-me mestre ni per fer després estudiar i poder
fer classes a secundària, ningú no m’ha analitzat mai; bé, crec
que no estic massa malament, però entenc que s’ha d’assegurar
que tenim persones equilibrades i persones que tenguin dos dits
de seny que es dediquin a estudiar una carrera com pugui ser la
de mestre, digués-li mestre, digués-li professor. Fins i tot
arribar al punt que per fer qualsevol tipus de classe a
l’ensenyament no obligatori s’hagi d’haver estudiat per ser
professor.

A veure, com els ho diré, jo tenc grans pedagogs que són
llicenciats a les escoles, n’hi ha i n’hi ha molts i n’hi ha molts
que després s’han format amb molt d’interès, però és més fàcil
que sigui un bon pedagog un llicenciat que també és mestre, és
més fàcil, no dic que sigui imprescindible, eh!, vull dir que no
estic absolutitzant el concepte. Què vull dir amb això? Tal com
vénen les coses que hem de preparar els infants per viure en un
món tan canviant, que els hem de preparar per treballar de

moltes maneres diferents, perquè han de poder treballar en
grup, han de poder treballar individualment, han de poder
treballar en parella, han de poder treballar a distància, han de...
és a dir, és un món que jo no sé vostès, però jo a la meva edat
no l’he conegut i a mi, i m’agraden les màquines, eh!, però bé,
a una velocitat que jo, vull dir, per molt que m’agradin els
assegur que no hi arrib, no hi arrib; els nostres infants el seu
cervell per començar funciona diferent que el nostre, el seu
cervell... avui en dia el cervell dels infants funciona diferent
que el nostre, i ara aquí els incloc tots a la meva edat, funcionen
diferent, tenen una manera diferent de percebre la realitat, tenen
una manera de compartimentar la informació que són capaços,
això ho vaig veure fa vint anys i ja em va fer por, jo vaig veure
una noia mantenint vuit converses simultànies en el messenger
de llavors, no al messenger d’ara, al de llavor, vuit converses
simultànies diferents, és a dir, amb temes diferents, no perdia
el fil de cap. Jo al cap de trenta segons estava nerviosa de veure
que allò anava i venia, anava i venia, que picava coses
diferents. Bé, el seu cervell... ja fa molts anys i els d’ara
continuen canviant.

Necessitam persones que tenguin una formació com
completa, molt complexa perquè ens hi jugam molt. Ara, què
passa? Que com millor formem els alumnes, els joves, els
infants a pensar, a ser crítics, crítics no vol dir criticar-ho tot,
eh!, tots ho tenim molt clar això, supòs, crític vol dir que sàpiga
pensar per ell mateix i sàpiga analitzar i treure conclusions i
tenir opinió pròpia. Bé, idò, si els fem així són més difícils de
governar en tots els sentits, no només per als polítics sinó de
governar també dins l’escola i governar dins la família, clar,
perquè pensen. Clar, és un repte, vull dir, si ens ho volem jugar
i si ens ho creiem ens ho hem de jugar, ens hem de jugar aquí
totes les cartes, hem de fer una formació inicial que faci gent
capaç de conduir i preparar i deixar també que els nins facin
aquest procés, i els joves.

Clar, què passa? Bé, idò que també necessitem gent que
tengui un contacte amb l’escola, l’escola a nivell burocràtic és
molt complexa, temes de notes, de reunions, de com avaluam,
dels documents que s’han de tenir, que s’han de tenir, no dic
que no s’hagin de... s’han de tenir, però clar, tot això quan ho
toques i al mateix temps estàs a la classe i tens el nen i ets els
tutor i tens una visita de pares i no sé què i no sé quants, clar,
un professor que no hagi estat mínim un any, mínim un any, a
una escola tocant-ho i palpant-ho, expert, expert? O sigui, hem
fet pràctiques i quan ve un mestre o un professor que surt i per
primera vegada, de l’escola de Magisteri o de la facultat, i ve
a escola i entra dins l’escola l’has d’ensenyar, vol dir que
qualque cosa no està bé. Els preparem els continguts, però no
els preparem el dia a dia del que han de viure a l’escola.

El canvi de mentalitat és bàsic, bàsic, bàsic en aquest àmbit
de la formació inicial, s’han de prendre decisions molt serioses.
És a dir, no pot ser qui no sàpiga estudiar se’n vagi a fer
magisteri, això fa molts d’anys..., perdoni jo ho he sentit. O
perquè tenen dos mesos de vacances. Vull dir..., m’entenen?
Això no pot ser.

Bé, del model lingüístic la Sra. Riera m’ha fet la pregunta
de com va anar això de la primera llengua. Miri, a escola vam
tenir fa uns quants anys un grupet de dos o tres nins que van
demanar la lectoescriptura en castellà. Bé, a part que no ens

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 72 / 31 de gener de 2018 1127

van donar més recursos per poder-ho fer, és a dir, vam haver de
fer tot el que fèiem i, a més, treure hores d’un professor perquè
pogués fer la lectoescriptura en castellà a aquells nins, que la
vam fer, això que quedi clar. Què va passar amb aquests nens?
Bé, aquests nens van pujar, cap any ningú més ens ho ha tornat
a demanar, perquè quan ens pregunten, nosaltres els ho
expliquem i ens diuen: “¿usted me garantiza que mi hijo leerá
correctamente y escribirá correctamente el castellano, aunque
lo haga como los demás todo en catalán?”. I jo dic: sí, perquè
li ho puc garantir perquè ho fem. No els dic: “es que nos lo
ponen muy difícil”, no, vénen, pregunten i els expliquem com
ho fem.

Com funcionem? Molts centres fem això. Tenim referents
lingüístics, és a dir, hi ha el tutor quan els fa la lectoescriptura
parla en català sempre amb els nins, dins la classe, fora de la
classe, pels passadissos, si se’ls troba per Palma. El professor
de castellà, perquè tenim classes de castellà, a infantil fins i tot,
és a dir, tenim hores de castellà, el professor de castellà parla
castellà tot el dia amb els nins, en qualsevol àmbit i la
professora d’anglès parla anglès en qualsevol àmbit que es
troba els infants. Això es manté fins a segon de primària. Són
5 anys que el nen manté un contacte amb les tres llengües,
tenint en compte que en anglès només té el contacte
normalment de l’escola, però en català i en castellà té el
contacte dins i fora de l’escola. Aquests nins no tenen cap
problema ni un, és que no en tenen. Tenim més problema els
adults quan parlem de llengua, els nens no en tenen cap, no
viuen cap problema els nins. Els nins surten de l’escola i juguen
en castellà i ve un i els diu no sé què amb accent de Montuïri i
els altres els contesten en accent de Palma en mallorquí. I fan
una feina a classe i aquell nen que és del Perú, fa la feina de
català i parla en català amb els companys. Quan tenen
matemàtiques, jo faig classe de matemàtiques i jo ho faig en
castellà, jo faig sempre les classes en castellà, no tenc cap
problema.

Vull dir que no és..., la llengua es converteix en un
problema quan en fem un problema i quan oblidem quins són...,
parlo ara de l’escola, no parlo d’altres àmbits, quan oblidem
quins són els objectius d’etapa que hem de garantir. Si oblidem
això a l’escola estam perduts. Llavors aquests objectius no els
podem oblidar, perquè són els que ens fan avaluar què estem
fent i ens fan corregir si veiem que en algun moment hi ha
alguna desviació. Si s’és seriós, no hi ha problema en què un
centre pugui establir-ho, sempre que sigui molt conscient de
què estem en aquest marc i amb aquests objectius que hem de
complir que tenim claríssim, els hem de dominar. No es tracta
com en anglès de mirar de saber-ne el més possible, no, és
dominar les dues llengües i aquest és l’objectiu. En aquest
sentit s’ha de ser molt seriós i l’administració educativa té la
responsabilitat de vetllar per això. Sempre ho fa? No ho sé,
això ja no és competència meva, sinó de la pròpia administració
que s’ha d’autoavaluar, que és el que demanem també en el
pacte, que hi hagi aquest exercici d’autoavaluació.

Com incrementar la implicació de les famílies? Mirin, jo
crec que s’ha de ser també molt assenyat en aquestes coses,
perquè les famílies no són professionals de l’educació, experts
en el sentit d’uns que s’hagin pogut educar. En segons quines
decisions pedagògiques, etc., si el centre té dues maneres
d’enfocar una cosa i vol demanar el parer, sí, però crec que hi

ha nivells d’implicació en què sí els podem i necessitem que els
pares entrin a l’escola, però no que vinguin a governar l’escola.
Vull dir que hem de mantenir una miqueta el sentit comú, jo no
voldria que la meva mare li digués al metge què m’ha de fer,
perquè no n’entén, ma mare també era mestre, era mestre, però
no vull que li digui al metge què m’ha de fer. Bé, em sembla
que he contestat un poc.

Quant a un dels comentaris de la Sra. Camargo, diu que
com que els centres públics no poden atendre la demanda pel
nombre de places, per això fa falta la concertada. No, fem falta
perquè hi ha un dret reconegut a la Constitució que els pares
poden triar l’educació dels seus fills i l’Estat té l’obligació de
garantir-ho, per això existim. Hi ha un altre dret constitucional
que és el dret a crear escoles també per la Constitució i aquest
dret l’usam. Per tant, no és perquè no bastem, no bastin les
places públiques, perquè hi ha famílies que volen altres opcions
i la Constitució els reconeix aquest dret que ha de garantir
l’administració pública.

Ha comentat també que no ens exigeixen el mateix que als
centres públics. No he entès en què, perquè com que no ha
concretat, jo no sé en què. Em sap greu, però no li puc
contestar perquè no ha concretat, si concreta tal vegada li podré
donar millor resposta.

Jo quan he dit que eren responsables vostès, no em referia
a vostès en persona física, em referia als polítics, partits
polítics, grups parlamentaris i governs successius i alternatius
que hi pugui haver-hi. Era en aquest sentit de vostès, no
personalitzant en vostès.

El tema del model lingüístic que es pugui establir. Hi ha un
mínim normatiu que l’hem de complir tots, tenim la Llei de
Normalització Lingüística, hi ha el Decret de mínims que està
funcionant, és a dir, això no és discutible. Sí que dins això pots
estructurar i veure què és el que et permet assolir aquests
objectius de domini complet de les dues llengües. Que
s’acabarà només en castellà? No, no perquè l’administració
educativa té l’obligació de vetllar perquè això no pugui succeir.
L’autonomia del centre té el límit de la normativa i de la
supervisió de l’administració educativa, és la seva
responsabilitat. Llavors ha de vetllar per això, crec jo, eh? No
podem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cardona, hauria d’anar acabant.

LA SRA. PRESIDENTA D’ESCOLA CATÒLICA DE
LES ILLES BALEARS (Gemma Cardona i Soley):

Disculpi. I si acabem a l’inrevés, el mateix, l’administració
educativa ha de fer la seva feina i no permetre que només
s’ensenyi català i que no es faci castellà. I jo aquí ja no m’hi
fico, perquè això ja són temes polítics.

Respecte l’organització hi havia una pregunta, disculpin,
eh? Pràctiques bones que es puguin convertir en norma. Fa
molta por dir això perquè s’ha de pensar molt bé les
conseqüències que pot tenir això. El Sr. Abril m’ha fet aquesta
pregunta, m’ha encantat com a pregunta, però em fa molta por
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contestar, perquè això s’ha de pensar molt bé abans d’atrevir-se
a dir aquesta pràctica hauria de ser obligatòria per a tothom
dins la norma.

Bé, les dificultats per implementar metodologies
innovadores, la flexibilitat que ens pugui donar l’administració,
juntament amb l’autonomia de centre, ens pot permetre donar
molt de joc després dins l’escola. És veritat que s’ha de
presentar un bon projecte. S’ha de dir que no totes les diferents
conselleries ni hi han estat en el mateix moment pedagògic
governant, el d’ara, el de 5 anys, el de fa 10, o 15. Per tant, jo
crec que això el tarannà està canviant, perquè s’estan donant
compte que hem de donar resposta a un món que és totalment
diferent del que hem conegut fins ara i hem de donar respostes
diferents. I s’estan començant a fer ara bons projectes
evidentment, s’han de fer bé, tenint en base aquesta visió.

I no sé si em quedava, de la formació inicial ja ho he dit.

I les famílies de Balears, m’han fet la pregunta, si volen el
canvi. Volen canvis perquè veuen que hi ha coses que no
acaben d’anar, però tenen por, tenen por. És a dir, diuen
d’acord, “¿pero lo vais a hacer todo así?”, o heu de fer tot així,
o mantindreu...? No, no passin pena. De tot, per què? Perquè
han d’aprendre a escoltar també, una classe magistral s’ha de
fer, els alumnes han d’aprendre a escoltar, què vol dir! I han
d’aprendre a retenir auditívament, a treure un resum del que
senten, a fer un esquema, evident. És que no podem deixar de
fer les coses dient, és que això ho fèiem fa 100 anys i què?
També menjàvem fa 100 anys. Vull dir que hem de ser
intel·ligents i intel·ligents vol dir agafar tot el que serveix i
transformar tot allò que no serveix, mesclar-ho i crear una cosa
nova i molt més potent. Aquí hem de ser molt intel·ligents i no
dir tot el nou és bo i tot el vell és dolent, no senyor! No senyor!

Bé, gràcies i bona tarda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cardona. Hem arribat al final d’aquest
debat, agrair la seva presència i la seva intervenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió
fins demà a les nou i mitja, que continuarem amb les
compareixences previstes en el pla de feina.

Moltes gràcies.
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