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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Compareixença del Sr. Antonio Baos i Relucio,
representant de Comissions Obreres, i del Sr. Miquel Àngel
Santos i Nebot, representant d’Alternativa Docent, 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. Antoni Baos i Relucio, representant de
Comissions Obreres, i del Sr. Miquel Àngel Santos i Nebot,
representant d’Alternativa Docent, 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.

Assisteixen el Sr. Antoni Baos i Relucio i el Sr. Miquel
Àngel Santos i Nebot i la presidència, en nom de la comissió,
els dóna la benvinguda.

Té la paraula el Sr. Antoni Baos, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. REPRESENTANT DE COMISSIONS OBRERES
(Antonio Baos i Relucio):

Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per haver-nos convidat
i per ser aquí per escoltar... res més que el que ja vàrem dir en
el fòrum del Consell Escolar i en el nostre vot particular, si
voleu passaré a llegir-lo per resumir el més possible. 

Bàsicament, després de l’exposició que vàrem fer, el que
venim a dir és que reclamam que qualsevol pacte inclogui
almanco el desig de derogar l’actual llei orgànica; els elements
de cohesió social que procura ha de ser un mínim del 50% en
català a tots els centres educatius; l’equilibri i transparència en
les dues xarxes educatives -la pública i la concertada, les que
estan subvencionades amb doblers públics- i l’eliminació de tot
el que pugui vulnerar drets laborals.

Amb aquest darrer punt ens referíem que el text del pacte
incorpora elements que van més enllà del que estableix
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Llei de funció pública
que garanteix un accés igualitari a tots els treballadors, a totes
les persones que vulguin fer feina al servei públic.

Però a més a més del que ja vàrem dir a través del nostre
vot particular i que vàrem explicar també en aquesta comissió,
voldria aportar elements de debat, també, que s’han incorporat
al Pacte educatiu estatal, com és per exemple el tema de la
religió. Des del nostre punt de vista el tema de la religió està

més enllà de la creença, ja que pensam que és un element que
segrega i que incorpora elements que no faciliten la igualtat de
gènere. I ho volia dir aquí i ara perquè pensam que és a causa
de la realitat que vivim també, pensam que és molt important
establir aquest debat que, torn a repetir, ha d’anar més enllà de
la creença de cadascuna de les persones perquè el que està en
joc és l’educació en igualtat de tota la població.

Crec que amb això he exposat la postura de Comissions
Obreres, del que vàrem dir i del que pensam respecte no només
del pacte de les Illes Balears, sinó de qualsevol pacte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Baos. Té la paraula el Sr. Miguel Àngel
Santos, per un temps de quinze minuts.

EL SR. REPRESENTANT D'ALTERNATIVA DOCENT
(Miquel Àngel Santos i Nebot):

Bon dia a tots. Primer de tot vull agrair la convidada als
membres de la comissió presents i la feina que desenvolupau
envers del sistema educatiu. Venc aquí per exposar la nostra
posició com a sindicat respecte d’aquest pacte i d’altres
posicionaments.

Nosaltres som un sindicat que defensam un sistema
d’educació pública, equitativa, inclusiva i de qualitat que, per
altra banda, és el model majoritari al sistema europeu i no
compartim aquest model de doble xarxa pública concertada, el
sistema que tenim actual aquí representa una anomalia en
l’àmbit europeu. Pensam que aquest sistema de doble xarxa és
l’origen d’algunes dificultats del sistema educatiu i que s’hauria
de modificar.

Tot i això sabem que aquest tema no és una competència
autonòmica i el pacte que ara debatem aquí s’hauria de centrar
en els temes que són realment de competència autonòmica
perquè difícilment a nivell autonòmic podrem canviar aquest
tema, i hauríem d’arribar als majors consensos possibles en els
temes en què realment podem decidir, la resta crec que no... en
podem parlar, però difícilment arribarem a acords, a un acord
que puguem plasmar a la normativa.

Quan es va iniciar aquest tema del pacte educatiu els
docents, especialment molt de... ens hi vàrem adherir per la
manera de... l’origen de funcionament d’aquest pacte, sortia de
les bases, del professorat, de les entitats cíviques, etc., i
malauradament tots els docents estam acostumats a viure dins
un continu canvi normatiu. Moltes vegades no s’acaba
d’implantar una llei i se’n comença a implantar una altra, ens
trobam amb uns cursos que s’inicien amb superposició de
normatives anteriors, acaben una llei, comença l’altra i fins i tot
ens trobam amb coses que començam un curs, hem de dur els
nostres alumnes a selectivitat, començam el curs i no sabem de
què s’han d’examinar i ens aproven, els polítics, ens aproven la
normativa a dos mesos vista d’aquesta selectivitat quan el curs
ha començat fa mesos. Això genera una incertesa bestial a
l’alumnat, al professorat...

Un dels motius d’adhesió de molt de professorat al pacte
educatiu era veure si d’una vegada per totes aconseguíem una
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estabilitat normativa almanco en alguns aspectes, perquè si no
ens trobam amb aquesta indefinició contínua i amb adaptació,
que això requereix molts d’esforços i al final condueix a
problemàtiques i a fracassos escolars derivats d’aquesta
variabilitat.

Respecte del document actual, el nostre sindicat va néixer
vinculat a l’Assemblea de Docents i intentam dur els acords
que allà es varen prendre davant l’administració i davant tots
vosaltres. Donàrem... l’assemblea va participar de la confecció
en diferents fases del pacte educatiu i finalment va aprovar el
document en conjunt amb la il·lusió d’arribar a fixar alguns
d’aquests punts que eren molt interessants per a nosaltres, tot
i que hi havia alguns punts que representaven certes renúncies
que varen ser objecte de debat intens entre el professorat, un
d’aquests record que era el tema de l’accés a la contractació del
professorat. 

Era un tema important, però hi va haver alguna petita
renúncia, però a canvi que tot el sistema en conjunt també fes
les seves petites renúncies, el món de la concertada, etc., que
sembla que ara hi ha molta gent que s’està esborrant d’aquestes
renúncies que semblava que havia fet i no es donen.

Nosaltres ja com a sindicat constituït participarem a la
comissió específica temporal que es va dur al CEIB que va ser
molt interessant i es va arribar a consensos per la part dels
sindicats, fins i tot els sindicats com els de Comissions o STEI
i es va arribar, me’n record, a una columna tercera que era
una... les diferents esmenes anaven consensuant texts molt
significatius i en alguns dels punts que realment eren
problemàtics, com pugui ser el tema lingüístic, hi ha redactat un
acord acordat i consensuat per tots que donàvem per bo. 

Ara, fruït del procés a diferents aprovacions a la comissió
permanent del CEIB, etc., i la votació final es varen imposar
certes majories que varen fer decaure part d’aquests textos que
segurament haguessin permès sumar molta gent a aquest pacte
educatiu, que seria tal vegada interessant per donar-li
continuïtat, etc.

Nosaltres votàrem, com he dit, el conjunt del document amb
la il·lusió que aquest document permetria millorar el sistema
educatiu, però sí que votàrem en contra de determinats punts i
alguns punts i algunes esmenes, que, a més, record que Antoni
les va presentar, va presentar les esmenes, diguem la tercera
columna, en la qual hi havia hagut consens previ es va
presentar com a esmena i en aquell moment va ser rebutjada
per la majoria, en aquestes esmenes sí que record que vàrem
votar positivament.

Seria interessant que vosaltres que heu de decidir sobre
aquest tema recuperàssiu, intentàssiu recuperar aquestes
redaccions que tothom havia..., no sé si ho teniu, però si no vos
ho facilitaríem, tothom ho havia aprovat. Per tant, hi havia un
consens previ majoritari millor que el que tenim ara. Per tant
demanaríem que es fes, que es recuperassin per sumar més
gent.

Després voldria comentar alguns aspectes que, tot i que ara
estam a favor d’aquest document, sí que consideram
imprescindibles per continuar donant suport a la diferent

normativa que pugui sortir d’aquest parlament, sigui una llei
educativa o qualsevol altra normativa que es vagi derivant dins
la normativa. Un punt que consideram imprescindible és el
tema del finançament. Ja ho era en el seu moment; el
professorat s’hi va sumar perquè s’obria l’opció que els polítics
vos comprometéssiu a un finançament independentment dels
partits polítics que hi hagi, que sigui una xifra, un percentatge
del PIB que superi l’infrafinançament que tenim en aquesta
comunitat. Tots sabem que hi ha diversos motius però no
podem estar en un sistema educatiu com el que tenim, amb
diversitat numèrica, de multitud de nacionalitats; jo som
professor, estic a centres que a vegades tenim 35 nacionalitats
en un únic centre; això requereix mesures que valen doblers.
Per tant exigiríem que vos comprometéssiu a fixar un mínim,
un llindar, perquè sabem que el finançament no és la solució a
tots els problemes, però és una de les potes que aguanta la
cadira. Si no tenim aquest finançament podem parlar de tota la
declaració d’intencions que inclou el pacte però no
aconseguirem res. Hi ha un mínim, que a partir d’aquest mínim
podem començar a exigir als docents resultats, etc., que també
es parla de resultats en el pacte educatiu, de valorar, podem
estar d’acord amb la manera o no, però no ens podeu exigir
resultats si no tenim finançament. Volem copiar els models
avaluadors del nord d’Europa però també volem copiar el seu
finançament. A les Illes Balears el tenim congelat al voltant del
3% fa molts d’anys i demanaríem que tengui increments
significatius, i no estic per dir una xifra de si el 5, el 4,5, el 6,
però tots sabeu que no és suficient.

L’altre punt important i que seria necessari i que pot ser
fruit de normativa autonòmica és fixar el tema de les ràtios
d’una vegada per totes per davall de les que fixen, de les que
tenim a la LOMCE, perquè ens trobam amb un sistema
educatiu, com he dit, amb múltiples nacionalitats, amb alumnes
que t’arriben dia a dia a l’aula. No podem aplicar ràtios
pensades potser per a zones on tenen un alumnat més
homogènia a una situació com la que tenim aquí, que
d’homogènia en té molt poc. Per tant es requereix..., com també
fan altres països, a França darrerament els centres on tenen més
dificultats tenen ràtios de 12 alumnes per aula. I apostam també
per la iniciativa que s’ha començat aquesta legislatura de
reduir, com es fa a infantil, a 20 alumnes per aula, i
progressivament implantar això, però que això no sigui una
decisió política sinó que vengui marcat a la normativa, i que en
cap cas no es passin aquestes ràtios màximes. És un punt
imprescindible.

Lligat amb tot això, el tema d’infraestructura educativa, el
tema de finançament, etc., tots sabem que tenim una mancança
d’infraestructures tant en termes numèrics -falta d’espais- com
en termes de qualitat: els centres estan desfasats, tenim escoles
de la República que cauen. Tots en sou responsables, supòs, i
nosaltres, tothom, però no es pot fer feina d’aquesta manera. 

Després no podem oferir..., ara avui matí ha sortit la notícia
del fracàs escolar d’aquestes illes; l’FP és la solució de no sé
què. Jo no puc oferir un cicle formatiu d’informàtica a un
alumne que sigui atractiu si li faig un curs d’informàtica a un
soterrani de l’escola amb un Spectrum de quan jo era petit; això
no és atractiu per a un alumne. Hem de fer que l’FP sigui
atractiva. Com ho podem fer?, posant infraestructures
atractives. És un punt molt important, el tema de... 
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I després a la vegada intentar..., l’altre punt que també
consideram molt imprescindible, com he dit, és el tema de
l’escolarització equilibrada. Ens trobam amb un sistema de
doble xarxa educativa que és l’origen de moltes de les
problemàtiques, al final, perquè separam en origen l’alumnat,
a l’escola pública, especialment on conviu la doble xarxa, a les
ciutats, etc, a l’escola pública tenim un percentatge
significativament diferent de càrrega d’alumnat NESE,
nouvinguts, etc., que no existeix a l’altra banda, en què sí es
continua pagant. No és el nostre model. Tenim exemples a
mode de laboratori, que a vegades on hi ha pobles que no tenen
xarxa concertada l’escola reflecteix la societat d’aquell poble,
tothom va a la mateixa escola, tothom conviu, afavoreix l’èxit
escolar i l’èxit social d’integració. Crec que això també es
podria analitzar on no hi ha aquesta convivència de doble xarxa
quin és el resultat.

Després en el pacte educatiu hi havia un cert compromís de
la part de la concertada d’optar per arribar a una escolarització
equilibrada, on tothom tengui més o manco la part proporcional
que li correspon, però malauradament les darreres
impugnacions que s’han fet en aquest sentit a les normatives
d’escolarització equilibrada sembla que no van per aquest camí,
van per un altre que nosaltres no compartim.

Després l’altre tema important referent al pacte és donar
autonomia als centres. Nosaltres sí que volem remarcar que
quan entenem autonomia als centres volem la recuperació del
que la LOMCE ens va llevar, que és l’autonomia de decisió
dels claustres, no entenem mai l’autonomia dels centres com
l’autonomia de l’equip directiu. I en tot el tema normatiu, etc.,
volem que, no la darrera paraula però sí una paraula molt
important, sigui la dels companys, que són els que estan fent
feina allò i coneixen la realitat del centre. Després aquesta
autonomia de centres i aquesta democratització i participació
del professorat, si més no, també demanaríem que fos extensiva
al sistema..., no només al públic sinó que aquest pacte sigui per
democratitzar també la participació dels companys de la
concertada.

Després un dels temes polèmics que ha estat molt debatut
i va ser molt debatut dins l’Assemblea Docent va ser el tema
del sistema de provisió de places. El sistema d’accés a la funció
docent tots sabeu que ve marcat per normativa estatal,
especialment l’accés a funcionari de carrera. La nostra posició
és la de respectar els principis rectors de la contractació pública
de mèrit, capacitat, transparència, igualtat d’oportunitats; no
podem donar suport a cap altra modalitat que no segueixi
aquests principis. Tot i això compartim la necessitat de centres
d’establir alguns requeriments formatius específics per poder
desenvolupar aquests projectes. Avui matí tenim una mesa on
parlarem d’alguns temes d’aquests. Ara, nosaltres no entenem
ni entendrem algunes demandes de qualificació addicional per
poder millorar els projectes educatius dels centres, i
consideram que només es poden fer basats en la plantilla
estable del centre, els funcionaris de carrera, perquè no té cap
sentit fer recaure els projectes a llarg termini sobre l’exèrcit
d’interins, no té cap sentit que es vulguin establir perfilacions
de plaça a un interí que l’any que ve no hi serà. Si s’ha d’iniciar
algun aspecte d’aquests s’ha d’iniciar amb els funcionaris de
carrera, amb la gent estable, i a dia d’avui això no és
competència autonòmica. Per tant no sé si ens quedaria fora de

l’àmbit de la normativa que es vol aprovar aquí. I també vull
recordar que si s’estableix algun tipus de demanda de necessitat
perquè alguns centres puguin desenvolupar algun projecte
educatiu i necessitin alguna especificitat, aquesta especificitat
vengui marcada pel claustre, és una demanda del conjunt del
professorat, no del director o de l’equip directiu.

L’altre tema important que s’ha debatut i que a nosaltres,
com he dit al principi, ens agradaria... i vàrem lluitar perquè
integrar la major part de la gent, és el tema lingüístic. El tema
lingüístic existeix la tercera columna on hi va haver un acord de
tots, tots vàrem acordar aquella tercera columna, no era el tema
del 50% concret, sinó que a dia d’avui ningú de nosaltres no
hauria de discutir la necessitat de la normalització, la necessitat
que el català tengui mesures de discriminació positiva, perquè
malauradament no és així al carrer; jo avui quan he vengut cap
aquí, o quan circules per dins Palma la realitat no és la que
tenim, no importa la us expliqui. 

I els demanaria que intenteu recuperar aquesta tercera
columna, tal vegada seria una manera d’arribar a un acord per
al futur en el tema lingüístic i no entrar en debats de
percentatges, sinó l’esperit d’aquell acord de normalització
lingüística dels anys 80 i busques. Recuperem aquell esperit i
sumem-hi gent.

Després l’altre tema que va ser fruit d’una de les nostres
lluites és el tema de les segones llengües. Els experts en
aprenentatges de segones llengües desaconsellen el model que
es va intentar imposar la legislatura anterior, en aplicació per
decret, per via d’urgència del que vàrem tenir, perquè no
garanteix ni l’ensenyament de l’anglès, ni garanteix, de fet
empitjora els resultats de l’aprenentatge de les altres matèries.

I després l’altra cosa a remarcar respecte de les llengües és
que no només ha de ser una tasca del professorat el tema
lingüístic, hi ha moltes mesures que no només són formatives
en temes lingüístics dins l’escola. Hauríem de començar a
pensar molt en el que passa fora de l’escola. El català que tenim
a l’abast amb mitjans de comunicació, pel·lícules, plataformes
d’streaming, etc., no hi ha una oferta suficient que permeti
crear aquest ambient d’aprenentatge de cada una d’aquestes
llengües. No passa amb el català, ni passa amb altres llengües
estrangeres. Els posaré un petit exemple: tenim un país
Portugal, que té una inversió educativa més baixa que la nostra,
en el tema lingüístic no hi posa molts més esforços dels que hi
posam nosaltres, però els seus resultats acadèmics en anglès
són significativament més elevats que els nostres, únicament
perquè no sots-titulen pel·lícules. És una mesura no educativa,
no de centre escolar, sinó de posar a l’abast aquest entorn
d’immersió lingüística en anglès el temps que la gent veu la
televisió, que permet incrementar molt respecte d’això. Passa
això a Portugal i passa això a molts de països europeus. I aquí
el tema lingüístic pensam que només s’està pensant amb
nosaltres, amb el professorat, a l’hora d’explicar o d’introduir
aquest tema. Cerquem mesures extra de centre, fora del centre
serien molt importants.

No sé com vaig de temps...

(Remor de veus)
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El temps d’una aula el tenc a mà, el temps d’aquestes...

(Remor de veus)

D’acord. I després en el tema lingüístic, com ja vàrem
defensar en la confrontació pel tema del TIL, quan es posi en
marxa alguna cosa demanam progressivitat i recursos. Els
models nòrdics que conec prou, feren aquest plantejament no
a 3 mesos vista, sinó que feren un plantejament a generació
vista. Els nòrdics de 60 i busques d’anys no parlen anglès, els
nòrdics de 60 i busques per avall sí que parlen anglès. Hem de
pensar en introduir finançament, ràtios baixos, desdoblaments
adequats, canvis metodològics que es poden fonamentar quan
tu tens recursos, quan jo quan faig classe d’anglès puc fer
speaking, puc fer leasaning -no puc fer leasaning quan tenc 35
alumnes a una aula, puc fer leasaning quan en tenc 10.
Aquestes són les mesures que si començam pels petits, que és
el moment on s’aprenen llengües, a una generació vista tendrem
una generació formada en dues, tres llengües i en les que facin
falta.

I crec que no em deix res i sé que hi ha un torn
d’intervenció de preguntes, si hi ha algun aclariment en què
pugui col·laborar, doncs per a això hem vengut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Santos. Ara per tal de formular
preguntes o observacions, tot seguit procedeix a la intervenció
dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Núria Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom i bon dia als
compareixents. Moltes gràcies per la seva assistència i per les
seves explicacions. Des del Grup Parlamentari Popular els
volem donar la benvinguda i un agraïment especial per la
implicació i les explicacions que ens han donat i que
segurament, a més, ens aportaran moltíssim per poder assolir
aquests acords que volem entre els grups parlamentaris que
som aquí, que per això constituïm aquesta comissió i duim
endavant totes aquestes compareixences.

Jo abans de fer preguntes, faré un tema concret a cada un
dels compareixents perquè m’agradaria saber la seva opinió i
un poc més una explicació més detallada, volia fer una mica
d’observació pel tema de l’ocupació de llocs de feina dins
l’administració perquè s’ha tocat per part dels dos ponents, i és
clar, quan parlam d’escola pública i parlam d’empleats públics,
crec que és evident i entre tots ho hauria de ser, almanco
evident que s’ha de complir la normativa bàsica com s’ha dit
l’EBEP i també la Llei de funció pública autonòmica i la
normativa general que hi ha hagut dins l’administració, no
d’ara, des del principi del funcionament de l’administració i des
de què va sorgir la figura del funcionariat, precisament per la
independència i la garantia d’imparcialitat que ha de tenir el
funcionari davant el càrrec polític i això no ho hauríem
d’oblidar, no només quan parlam de funcionaris de serveis
generals, o sanitaris, sinó també quan parlam de funcionaris

docents. Vull dir que no oblidem que estan dins aquest àmbit
d’aplicació.

Jo vull fer aquesta puntualització perquè és ver que dins els
acords es va fer una referència a la possible perfilació de places
des d’un punt de vista, per ventura indirectament subjectiu per
part de l’equip directiu amb el paraigua de cercar una
especialització a les places i l’especialització a les places es
troba mitjançant els requisits que es posen a les places de forma
objectiva, perquè tothom hi pugui participar. I precisament per
exemple els serveis generals no participen els interins a les
places de cabdalia, o no participen en determinades places de
responsabilitat, no ocupen llocs de feina de cabdalia en serveis
generals. Idò més o manco igual s’hauria de fer dins la xarxa
pública de l’educació. Per tant, només una puntualització
perquè nosaltres en aquest sentit farem una proposta, pensam
que s’ha de lluitar per la publicitat, igualtat, mèrit i capacitat
dins l’administració a tots els àmbits.

En relació a les qüestions concretes, al Sr. Baos li he
comentat abans i m’agradaria perquè ell fa unes reflexions
interessants i m’agradaria que constessin en aquesta comissió,
sobre com considera que hem de lluitar contra l’abandonament
i el fracàs escolar que tenim a les Balears. Ho dic perquè
pensam que el nin ha de ser el centre del sistema i com que ha
de ser el centre del sistema, ha de ser el centre dels nostres
acords, i un dels problemes més greus que tenim en general,
però sobretot a Balears des de fa molts d’anys són les xifres
d’abandonament i de fracàs, d’abandonament prematur i de
fracàs, fins i tot d’absentisme, per exemple a Eivissa, que ve
donat per la realitat. Però crec que podem fer alguna cosa entre
tots, qualque cosa per lluitar, a part del que s’ha dit a altres
ponències, s’ha parlat d’FP dual sempre, s’ha parlat
d’empresaris. És vera que des de fora es pot millorar la
implicació per lluitar, però també des de dins, pensam que si
nosaltres no assumim que l’administració pot fer qualque cosa
més, realment crec que ens estam tapant els ulls. Per tant,
m’agradaria una mica de reflexió i si l’altre ponent vol donar
també qualque aportació més, també seria interessant.

I en relació al Sr. Santos, que ha parlat molt del model
educatiu. Clar, jo no puc deixar de fer la reflexió que el model
educatiu no és que ens agradi o no ens agradi, és que el model
educatiu existeix perquè es reconeix constitucionalment el dret
a triar l’educació que volen els pares per als seus fills, i que la
xarxa pública concertada no només per a aquesta legalitat, sinó
també per la necessitat, sobretot a Balears que és allà on hi ha
més xarxa concertada, un 37% d’alumnes, que han de tenir
cabuda a l’escola i que si no ens agrada el model, idò primer
hauríem de parlar de com donar cobertura a tots aquests
alumnes i crear una igualtat d’oportunitats a tothom.

I el que sí li voldria demanar perquè vostè ha comentat
temes de ràtios, les xifres, la falta de finançament, tot això
incideix també en el fracàs i abandonament escolar, pensam. I
voldria fer una reflexió sobre el tema de les ràtios, ha dit que ha
millorat a infantil, jo també vull recordar que a primària han
empitjorat, les ràtios són elevades, tenim aules amb 28
alumnes, i ho dic per coneixement personal, no és res que hagi
llegit enlloc, vull dir que... per tant, aquests acords de ràtios
pens que haurien d’estar tant a pública com a concertada, vull
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dir, hem de donar aquesta igualtat a tots els alumnes.
M’agradaria saber la seva opinió. 

També a nivell de personal de suport hauria de ser suficient,
els orientadors, que són en definitiva els que agilitzaran el
sistema per veure si es necessita un personal de suport o no.

Després, si... és veritat que vostè ha dit que no volia donar
unes xifres en qüestió de finançament, però per ventura uns
acords mínims hi hauria d’haver perquè entre el 3% que tenim
i el 10 que demana la UNESCO, també hi ha el 5 que es va
proposar per a aquesta legislatura i que tampoc no s’acompleix.
Vull dir, tal vegada hauríem de... sí hauríem de tancar unes... no
sé, unes línies, no?, mínimes o uns llindars, com diu, mínims i
màxims, que crec que per ventura referits a qualque cosa, en
percentatges o en referència a qualque situació escolar o fora
de l’escola, però qualque coseta més per ventura si està en
disposició d’aportar-nos, i si no en tot cas agrair-li almanco que
hagi posat damunt la taula aquest tema i aquest debat que
pensam que és molt important.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies als dos
compareixents, el Sr. Baos, el Sr. Santos, per venir avui aquí a
explicar, en el cas del Sr. Baos, de manera molt sintètica, però
molt clara el per què, per un costat, del seu vot particular en el
cas de Comissions Obreres i en el cas d’Alternativa d’un vot,
diguem-ne, de confiança, però amb matisos i amb qüestions per
millorar. 

Han sortit coses molt interessants que des de Podem
compartim i que justament ahir tractava d’explicar, el que passa
és que com que no hi ha rèpliques després no vàrem poder
respondre a una intervenció que va fer... que es va fer des
d’Escola Catòlica defensant aquesta doble xarxa, que ja heu
explicat que, bé, porta no pocs problemes respecte d’una
qüestió fonamental, que aquí ha sortit molt, i que és el tema de
l’equitat, de l’educació en equitat.

Sobretot un tema fonamental que nosaltres ens demanam i
que hem demanat aquí també alguna vegada que és el tema dels
drets i deures de la concertada, perquè no documenta Illes per
un Pacte, des del nostre punt de vista no surt ben recollit, el
tema dels deures de la concertada. I com que és educació
privada, subvencionada amb fons públics, hauria també de
regir-se per una sèrie de deures, aquesta seria la primera
pregunta, m’agradaria saber com l’enfocaríeu vosaltres, com
pensaríeu que s’hauria de recollir en una propera llei educativa
aquesta qüestió?

Sabem que hi ha un tema, que Miquel Àngel també ha
exposat, que és el tema de la manca de competències en segons
quines coses per fer una llei que pugui regular qüestions que

s’han de regular des d’una llei de caire estatal, però almenys sí
que seria interessant conèixer el vostre punt de vista al respecte
d’aquesta qüestió que, per a nosaltres, no queda suficientment
coberta que és la qüestió de deures, drets i deures d’aquesta
escola privada, subvencionada amb fons públics. 

Ahir la Sra. Cardona, d’Escola Catòlica, deia que és una
qüestió, i tenia raó, és una qüestió de la Constitució i que és un
de les cotilles que tenim claríssimament, aquest article 27 que
és un article que és excessivament flexible i que permet
clarament aquesta doble xarxa, que per a nosaltres hauria de ser
doble també, però privada per un costat, pública per un altre i
no privada sostinguda amb fons públics, que és el que saben
que funciona, continua per una qüestió de no... deia la Sra.
Cardona que era perquè els pares i mares, les famílies tenen la
possibilitar de triar, però hi ha una possibilitat de triar perquè
això s’ha regulat per llei, perquè està recollit a la Constitució en
aquest article.

I des del nostre punt de vista hi ha altres qüestions també
que s’haurien de tenir en compte i és que no es garanteix
constitucionalment, com a altres països europeus, el laïcisme,
la laïcitat, que és una qüestió fonamental, també hauria de ser-
ho l’escola pública la gratuïtat. 

I una qüestió que també tot dos heu dit d’alguna manera que
és tenir com un mínim de finançament, és a dir, establir un sòl
de finançament, no un sostre sinó un sòl de finançament, un
mínim sempre per tal de poder desenvolupar, tothom gairebé
aquí coincideix que el finançament o els doblers no ho són tot,
però que sense això no es pot construir una educació pública de
qualitat i en bones condicions. Llavors, quin hauria de ser aquí
el mínim? No sé si pensau perquè hi ha crítiques a això que
sigui una xifra del PIB, un percentatge del PIB o si millor no
fer-ho penjar del PIB perquè el PIB pot enganyar, etc. Quin és
el vostre punt de vista al respecte d’aquest sòl de finançament
que s’hauria de tenir per tal de desenvolupar, per tal de blindar,
que jo crec que seria la intenció, blindar el dret a l’educació,
l’educació com a un dret fonamental, com a un servei públic,
com a un servei públic fonamental.

Després, tenc un parell de qüestions més. Bé, totalment
d’acord amb això que ha dit Antoni Baos, el tema de la religió
que segrega i que no facilita la igualtat de gènere, tenim els
acords amb la Santa Seu, que això és una de les qüestions que
som una clara rèmora per a la nostra implantació d’un sistema
laic que crec que seria adient, com es té en altres països
europeus sense que no hi hagi cap problema, la religió és un fet
particular i s’hauria d’exercir com a tal. En aquest sentit hi estic
totalment d’acord. 

Un parell de qüestions més abans d’acabar que estan
relacionades amb temes que ha tocat Miquel Àngel. Justament
parlam de fracàs escolar, avui el conseller Martí March sortia
al programa de Pepa Bueno, a la Cadena Ser, parlant justament
d’això, que som la segona comunitat amb més fracàs escolar,
i parlava justament de les característiques de la nostra
comunitat autònoma com una comunitat que té problemes molt
concrets, molt conjunturals, molt específics. És clar, la qüestió
és com s’aborden aquests temes, i parlava de coses que ha
esmentat Miquel Àngel. A mi m’agradaria saber com pensau
que es pot fer front a aquest fracàs i abandonament escolar, són
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dues coses diferents el fracàs i l’abandonament, crec que estan
relacionades en certa mesura. Com abordaríeu això? Quines
mesures es poden engegar per reduir aquests índex? El Sr.
Martí March avui a la Cadena Ser deia algunes coses, però crec
que no són suficients.

Després, ja ho he demanat, el tema de la concertada i dels
drets i deures d’aquest, això ja ho he dit, i la qüestió dels
interins si pensau que és viable la reducció al 8% quan tenim un
38, gairebé un 40% de personal interí. Això com es podria
abordar?

Finalment, acabaré amb dues coses, no sé si tendreu temps
de contestar, per què pensau que una força política com
Ciudadanos que hauria de... que està molt interessada en aquest
pacte que es fa de la subcomissió a nivell estatal, no vol aportar
el seu punt de vista i no vol escoltar el vostre en aquesta
comissió, en aquesta ponència.

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:

Sí. Bon dia i benvinguts, Sr. Baos i Sr. Santos. Aniré a les
preguntes concretes.

Al Sr. Baos, som molt conscient del que varen plantejar
com a vot particular per determinar la seva posició front al
pacte, tot i que efectivament hi havia moltes coses que es
compartien del document; n’hi ha una que jo entenc que no
justifica del tot, evidentment és una opinió, dir no a un pacte,
com és la derogació de la LOMCE, evidentment jo defens que
s’ha de derogar la LOMCE perquè condiciona que hi pugui
haver no dic ja un pacte o una llei autonòmica sinó evidentment
els marges d’aquesta, però també pens que no determina, com
pens que cap llei estatal no ha determinat, que en la pràctica
haguem tengut un model educatiu diferent, amb els seus
problemes també, amb els seus problemes al llarg dels anys. Ho
dic perquè no veig incompatible, entre cometes, lluitar contra
la LOMCE i seguir insistint en la seva derogació, però a la
vegada defensar que tenguem un model educatiu propi, tot i
que efectivament amb aquesta llei els marges que tendrem per
dur-ho endavant són més complicats.

Quins marges pensa que tenim mentre es mantengui aquesta
llei estatal? Perquè em tem que el Partit Popular de la mà de
Ciutadans aguantarà el que queda de legislatura. Per tant,
aquesta llei romandrà i no podem estar esperant que algun dia
es derogui per prendre decisions perquè els problemes que
tenim ara s’han de resoldre ara i crec que també hem de ser un
poc resolutius... sense perdre la voluntat de pacte. Per tant,
quins marges pensen que hi ha?

Segona pregunta, ha parlat sobre la transparència i
l’equilibri entre xarxa pública i xarxa privada concertada. Crec
que és un tema molt difícil de... a veure,  des de la defensa

d’allò públic que és el que ens toca fer, crec, com a
responsables polítics i d’una educació de qualitat, però a la
vegada no es tracta d’alimentar aquests desequilibris ja
existents, però... desequilibris ja existents i més enllà de
l’estrictament laboral, tot i que vostès són representants de
sindicats, podria assenyalar quins són aquests desequilibris?,
perquè també sembla que és com un tema tabú, no? Tothom
diu: “hi ha coses que realment fallen”, no?,  i tots n’hem sentit
a parlar, vostè podria assenyalar alguns d’aquests desequilibris
més enllà de tot el que té a veure estrictament amb les
equiparacions, personal de privada concertada i de pública,
etc.?

I tercera, sobre l’apartat del pacte que entenc que vostès
consideren més invasiu evidentment és el que fa referència al
professorat, tot i que jo ahir vaig insistir al responsable de
l’STEI que diferenciaria entre les condicions laborals dels
treballadors i treballadores docents i el rol que han de jugar els
treballadors i les treballadores docents o els docents, o la
docència, intentam cercar una categoria abstracte, dins el
sistema educatiu o els marges d’aquest nou model educatiu que
ens puguem plantejar entre tots.

Però... respecte del que sembla com a més agressiu o que
consideren vostès més agressiu que és aquesta possibilitat de
selecció o elecció de personal per part dels directors o dels
centres des d’aquest principi d’autonomia de centres, quins
pensen que també podrien ser els marges de pacte?, en el sentit
que hi pugui haver, efectivament, si una escola té un bon
projecte educatiu, un centre té un bon projecte educatiu que
l’administració també hauria de vetllar perquè aquest... perquè
hi hagués el màxim d’escoles amb bons projectes educatius i fa
falta un determinat perfil de professional per fer fructífer aquell
projecte educatiu, que a la vegada hi hagués un sistema de
provisió de places amb garantia  -diguem- de transparència
d’igualtat i en l’accés a la funció pública, en aquest cas.

I a Miquel Àngel Santos li volia plantejar..., bé, primer de
tot volia plantejar demanar a la mesa que ens faciliti als
diputats i diputades, crec que el Sr. Baos ha dit que ho duia,
aquesta tercera columna de la qual ha parlat el Sr. Santos
d’aquella possibilitat de consens que hi havia entorn dels temes
de personal. Crec que seria interessant que ho tenguéssim tot i
que finalment varen ser rebutjats per la votació majoritària del
Consell Escolar.

I li volia plantejar una pregunta que si volen també la poden
respondre els dos. Vostè ha dit que allò que d’alguna manera va
convidar o que va ser el factor determinant perquè molts de
docents se sumassin al pacte va ser aquesta idea de l’estabilitat
del sistema educatiu que crec que és una idea que també és el
que va convidar fins i tot impulsar el pacte en un moment donat
des de la preocupació dels pares i mares, de la preocupació dels
directors de centres, de diferents actors de la societat i de la
comunitat educativa. 

El consens social crec que és millorable i tanta sort aquesta
comissió servís per ampliar-lo. El consens polític tanc la humil
sensació, sense que ningú no es posi nerviós, que és complicat
perquè d’entrada ja tenim un partit que sembla que és
emergent, no?, i que cada vegada tendrà més força que es
desmarca de la possibilitat de pacte. Seria possible un pacte de

 



1138 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 73 / 1 de febrer de 2018 

mínims entorn a..., o desitjable -i jo crec que sí, eh?, quasi,
quasi és una pregunta que podríem respondre tots quan ens
toqui-, entorn a dues qüestions que estan relacionades i jo crec
que sí que determinen i molt les possibilitats del sistema
educatiu que serien el finançament i les ràtios.

Ho dic perquè... -i acab, presidenta, ja veig que em mira
malament- finançament, vull dir, aquesta legislatura s’ha fet un
esforç important, eh?, dic un esforç important perquè venim
d’on venim i desmuntar allò públic és molt fàcil, però tornar-ho
a arrengar és complicat. En el 2019, el darrer any de legislatura,
s’arribarà als 1.000 milions d’euros i per tant, s’arribarà, ens
situarem en un 3,8; 3,9 del PIB, estam ja en aquests moments
en el 20% del pressupost de la comunitat, hi ha molts de
condicionants, vull dir, això és... Sé que a vostès tal vegada els
semblarà poc, però és quasi, quasi un miracle perquè t’has de
barallar amb un infrafinançament, t’has de barallar amb una
regla de despesa, t’has de barallar amb unes competències que
ja varen ser transferides amb un finançament insuficient, però
sí hi ha un compromís polític de tothom de dir: bé, per arribar
al 6%, que el mateix pacte assenyala del producte interior brut,
estam parlant d’entre 1.500 i 1.600 milions d’euros, bé, l’any
que ve estarem als 1.000, que ens fan falta cinc anys, deu anys
per arribar a això?, però que hi hagi un compromís de tothom.

I amb les ràtios tres quarts del mateix, fer un plantejament
de dir: idò si ara estam en trenta de mitjana a secundària, dic,
per dir alguna cosa, podem estar en cinc anys a vint i podem
estar en deu anys a quinze?

Seria això un pacte possible i desitjable de mínims? Perquè
a més tenc la sensació que incideix en altres coses, després hi
ha com es manegen els doblers, i hi ha unes polítiques
educatives i unes altres polítiques educatives que uns ens poden
tenir unes i uns en poden tenir unes altres, però pens que això
pot garantir uns marges de millora del sistema educatiu
importants perquè al final molts d’esforços que es fan fins i tot
en matèria d’innovació, al final consisteixen en tornar a l’acte
bàsic -i ho vaig dir- de l’educació que és permetre que hi hagi
un diàleg.

Evidentment quan hi ha trenta o quaranta persones dins un
aula és impossible que hi hagi aquest diàleg. És clar, i a
vegades el que se te presenta com a un projecte innovador, amb
tot el meu afecte, és cercar un espai que et permet retrobar el
diàleg amb els alumnes i això evidentment si les ràtios..., o
moltes vegades generam recursos perquè tenim problemes, però
els problemes realment vénen derivats de la quantitat de gent,
la pluralitat o la diversitat no és mala de gestionar, el que és
mal de gestionar és evidentment una aula amb trenta alumnes
amb un nivell de diversitat elevat, però si són quinze o són vint
ja és una altra història.

Per tant, fins i tot això podria suposar crec sincerament un
estalvi de recursos que moltes vegades generam arran d’aquesta
saturació.

I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Només vull dir-li que jo el podré
mirar malament, però vostè ha tengut 9 minuts d’intervenció.
Per tant, la meva mirada no té cap tipus de transcendència a
l’hora de comptabilitzar i de donar temps a aquest portaveu i
que l’únic que passa molt aviat és el temps i per això sí que
hem de mirar amb un poc de duresa aquest pas del temps.

(Algunes rialles)

Ara els he de dir que el Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES ha excusat la seva absència per
qüestions de salut; que el portaveu del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca també ha excusat la seva absència per motius de
mobilitat; i que la portaveu del Grup Mixt, que pertany al Grup
Ciudadanos, ha manifestat la seva voluntat de no participar en
aquesta ponència. Per tant, donarem la paraula al portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, Sr. Enric Casanova, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Procuraré ser breu i utilitzar una
mica... només cinc minuts i ja està.

Bé, en primer lloc volia donar les gràcies tant al Sr. Baos
com al Sr. Santos per ser aquí, per venir a exposar el seu punt
de vista. Crec que és interessant veure els diferents punts de
vista i posar negre sobre blanc determinades postures.

Respecte de la intervenció del Sr. Baos, ja havia estat aquí,
crec que ha quedat clar de forma meridiana per què fa un vot
particular al text de treball. El que passa és que nosaltres en
aquesta ponència tractem de treure aquells elements per poder
arribar a pactes o almenys a possibles acords i almenys pacte de
l’acord davant d’una possible llei.

Ahir es va parlar aquí prou dels requisits d’accés a la
docència i m’agradaria fer-li una pregunta perquè... ja que és un
sindicat, m’agradaria saber la seva posició davant del que es
parla ara en la subcomissió aquesta estatal, que es parla del
MIR docent, de l’establiment del MIR docent; m’agradaria
saber la seva posició, si hem de pactar un MIR o carrera
docent, què s’hauria d’establir i amb quines prioritats.

Després una altra pregunta que a mi m’agradaria fer-li és el
tema també de què s’ha parlat bastant, jo crec que se n’ha parlat
aquí, és el gran problema del nostre sistema avui en dia, que és
l’abandonament escolar, l’abandonament escolar, i provocat
també en relació amb la falta de reconeixement per part de la
societat de la formació; és a dir, l’abandonament escolar
prematur es dóna de manera molt alta a les Illes Balears perquè
els alumnes poden deixar d’anar a classes perquè troben una
feina relativament fàcil perquè també hi ha tot un empresariat
que contracta gent sense cap formació. Per tant fins i a quin
punt l’empresariat reconeix o no aquesta formació tan bàsica
com específica i en competències dels alumnes?

I finalment també li volia demanar, respecte de la religió,
que ha posat que és un element que segrega i ha sorgit a la
subcomissió aquesta estatal, si considera que aquest tema
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hauria de ser tractat en una llei educativa com la que es pretén
aquí a les Illes Balears, o -forma part del sistema- hauria de ser
un pacte més d’estat que no a l’àmbit de comunitat autònoma.

Respecte de la intervenció del Sr. Santos m’agradaria
simplement, i crec que ha deixar totalment clar quins són
aquests punts, però m’agradaria si podia especificar alguna
cosa més, perquè quan ha parlat de perfilar places, el sistema
d’accés, la perfilació, no la selecció sinó la perfilació de places
que s’hauria de fer, jo crec que és sensat, amb el compromís del
claustre, no sols fet amb l’equip directiu, però també pensam
que des del punt de vista purament sectorial aquest tipus de
tractament s’hauria de fer a la mesa sectorial, val? Per tant
m’agradaria que pogués ampliar una mica més la seva postura
respecte de la possibilitat d’incloure aquest tema dintre del
pacte educatiu o de la futura llei, és a dir, si ho deixem a la
mesa sectorial o ho plasmem a una llei educativa.

I després també volia demanar-li respecte de la
democratització de centres de la xarxa concertada, quins són
aquells elements que considera imprescindible que es recullin
al pacte per poder acceptar aquesta democratització com a bona
per poder introduir.

I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per contestar les preguntes i
observacions formulades pels portaveus dels grups
parlamentaris té la paraula el Sr. Baos per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. REPRESENTANT DE COMISSIONS OBRERES
(Antonio Baos i Relucio):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer, un aclariment:
he estat sintètic no per una qüestió “quevediana” sinó de
respecte, perquè ja vaig fer l’exposició i queda reflectida al
Diari de Sessions. A posta he optat pel sintetisme.

Directament, per respondre una mica a tothom, el tema
d’ocupació de llocs de feina, perfilacions de places, que més o
manco tots heu demanat, el tema de les perfilacions ara mateix
-avui deia en Miquel Àngel, i és cert, que tenim una mesa a les
12, que no sé si hi arribarem- es tracta la segona part d’aquestes
perfilacions, que consisteix en el fet que els directors, a través
dels claustres i dels seus projectes pedagògics, puguin
sol·licitar perfilacions, perfilacions que han de correspondre a
una formació i a un itinerari formatiu específic que es va
decretar en el nou decret de formació permanent que tenim els
docents. Es va plantejar que l’ocupació d’aquestes places
només la puguin fer els funcionaris, i això laboralment és una
bona solució, perquè -també ho deia en Miquel Àngel- si
parlam de projectes pedagògics, parlam d’estabilitat del mateix
projecte pedagògic, això ho ha de fer un funcionari, no pot
recaure aquesta responsabilitat sobre una persona temporal
perquè no té sentit; si un projecte pedagògic requereix alguna
cosa és estabilitat.

Però el que no soluciona la perfilació de les places és la
segregació, que s’evidenciarà amb el pas del temps però que ja

s’ha evidenciat a Catalunya, que fa anys que ja estan amb
aquest model de primar la perfilació de places a través de
projectes pedagògics, el que no soluciona això és que tinguem
centres que sí que estan fent projectes pedagògics i centres que
no estan fent projectes pedagògics, i això el pacte educatiu
tampoc no ho soluciona, no dóna un equilibri, ni tan sols no es
planteja que els aspectes innovadors dins la xarxa sostinguda
amb fons públics, perquè és tota la xarxa, ens referim a tota la
xarxa quan parlam de projectes innovadors, no parla dels
aspectes que segregarien, on tindríem centres que estiguin
promocionant o perpetrant projectes educatius enfront d’uns
altres, que pugui ser el que està just davant, per tant les
mateixes famílies del mateix barri també tindrien accés a aquell
centre, però suposadament podrien ser rebutjats per no
incorporar un projecte educatiu, i és aquí on la intervenció de
l’administració és clau, perquè tornam parlar del mateix, de
desequilibris i de segregació, aquest pic a través de projectes
d’innovació.

Abandonament i fracàs. Nosaltres ja vàrem presentar en
aquest parlament, a cadascun dels grups parlamentaris, un pacte
social contra l’abandonament i el fracàs; no pacte educatiu,
pacte social; és que quan parlam d’abandonament no parlam
d’educació, eh?, és que quan parlam d’abandonament parlam
d’aspectes que, val, alguns poden tenir a veure amb qüestions
purament pedagògiques, però el gruix és purament social i
econòmic. I on és la solució?, en el que ja vos vàrem proposar:
un pacte social, que no fos tan..., com dir-ho?, tan ambiciós que
estigués dins un projecte educatiu, però sí atacant directament
un dels mals, que és que tenim un teixit productiu on els
empresaris van directament a cercar els treballadors sense cap
titulació, cosa distinta que succeeix a altres comunitats
autònomes. I el que tenen els projectes educatius és
precisament això, incentivar els alumnes perquè estiguin titulats
perquè tenen empresaris i un teixit productiu empresarial que
creu en l’FP, i si no partim d’aquí no fiquem l’abandonament
dins el pacte educatiu, i si no hi està ficat en aquests termes és
perquè abasta moltíssim més.

Però coses que sí es poden fer en un pacte educatiu contra
l’abandonament. És clau la figura dels orientadors; ja s’hi està
treballant, aquest govern està treballant amb els orientadors,
perquè és la figura docent que pot impulsar i que pot donar
valor a la formació professional. Queda encara molt de camí,
perquè també s’ha de convèncer les famílies que l’FP és un
camí òptim per a qualsevol persona, i que l’FP contra la
Universitat no sigui també un element segregador. Queda molta
feina a fer, i aquí el pacte educatiu sí que podria tenir elements
d’aquestes característiques, però un pacte educatiu tot sol..., no
hi creiem, creiem en pactes socials que vagin en l’altra línia o
que vagin coordinats amb un pacte educatiu.

Xarxa pública i concertada. Quan parlam d’equilibri, quan
Comissions Obreres proposta l’equilibri de les dues xarxes fa
referència a dues coses cabdals, que sí, són “sindicaleres”, són
laborals, que és que a les contractacions no hi ha transparència
de xarxa...; sí, hi ha una normativa estatal que regula com s’ha
de contractar, com a qualsevol empresa privada, però pagada
amb doblers públics, i aquí l’administració... no hi ha
normativa com per poder ficar criteris de contractació a la
concertada que almanco, que almanco equilibrin d’alguna
forma o imitin d’alguna forma com s’està contractant a la
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pública, per capacitat, per mèrit, per formació, per experiència,
elements que es podrien incorporar, al nostre entendre, també
dins el pacte. Però el més cabdal de tot i la diferència més... on
nosaltres veim que més feina s’ha de fer i que ja s’ha intentat i,
també ja ho ha dit Miquel Àngel, que es va derogar és a
l’equilibri de l’escolarització i de les ràtios. Quan tenguem això
parlem també de l’equilibri dels recursos en les dues xarxes,
però clar, hi ha d’haver una passa prèvia, si no equilibram
l’escolarització ni equilibram l’accés a aquests llocs de feina,
doncs, no podem parlar després d’equilibrar res més perquè,
d’inici, a priori, no existeix aquest equilibri. Si el pacte no és
capaç a priori parlar d’aquest equilibri, no podem parlar del
segon equilibri que és estrictament laboral i en bona part
educatiu.

Ràtios. No hi ha -ho he apuntat aquí- no hi ha res més
innovador que abaixar les ràtios. De fet, quasi tots els projectes
educatius on van a incidir és a unes ràtios que no són
sostenibles i ens hem d’inventar mil històries perquè tenim les
ràtios com les tenim. Quan arribem a aquesta conclusió, que té
a veure amb el finançament, tal vegada en tost de parlar de
projectes d’innovació parlam de normalitat dins l’educació, un
tracte normal i educatiu, però mentre tenguem les ràtios com les
tenim... que sí, que som conscients, també un altre pic igual que
l’abandonament, la població que tenim, l’increment poblacional
que tenim i la manca de recursos o les dificultats per adquirir
més infraestructures i més dotació, però no ens enganyem, no
hi ha res més innovador que abaixar les ràtios.

No sé si em deix alguna pregunta. A veure, escolarització,
LOMCE... laïcitat, gratuïtat. Clar, nosaltres, la LOMCE, el Sr.
David Abril em demanava aspectes de la LOMCE, vegem, és
possible? Bé, si emmarquem el pacte educatiu dins la LOMCE
no podrem lluitar que la religió, que ara mateix és curricular i
segregadora pel fet que sigui curricular, torn a repetir, més
enllà de la llibertat de creença de cadascú. El principal
problema que tenim amb la religió, a la xarxa pública i
concertada, és que és curricular i això ho marca la LOMCE, si
incorporam un pacte educatiu a la LOMCE tenim això i també
tenim els centres que segreguen que ho marca la LOMCE. 

Sí, nosaltres pensam que almanco el text, perquè l’esmena
que vàrem presentar i que està a la tercera columna, era una
esmena que digués que érem conscients com a comunitat
autònoma que la LOMCE coartava moltes de les propostes del
pacte. Aquesta va ser la frase de consens, que al final tampoc
no es va voler incorporar, per la qual nosaltres hi anàvem, que
almanco hi hagués el desig o el reconeixement que hi ha certs
aspectes de la LOMCE que ens impedeixen realitzar un pacte
de consens amb, per exemple, aquests dos elements. 

Mínim de finançament PIB. Bé, el PIB està en debat no
només per la qüestió educativa i de finançament sinó que també
per la qüestió de salaris i de recuperació... vegem, el que diu el
Pacte ja ens va bé, crec que diu un 8% segons la UNESCO o un
7% segons la UNESCO, ja ens va bé, perquè sigui PIB o sigui
qualsevol altre element parlam dels doblers necessaris per dur
a terme aquest pacte o qualsevol pacte, i a posta agafàrem la
xifra de la UNESCO, perquè la UNESCO quan posa aquesta
xifra la posa per a tota Europa, com a mínim per a tota Europa,
per a qualsevol país evidentment, però com a mínim fa
referència no només a un país en concret sinó a una globalitat. 

Crec que... ah!, que no hi sigui Ciudadanos. Bé, per a
nosaltres és una falta de respecte bàsicament, que no hi hagi
aquí almanco algú de cada grup parlamentari per escoltar el que
hem de dir bàsicament és això. Evidentment evidencia que això
no va enlloc o que si va enlloc ja parteix d’una forma... d’un
mal lloc. 

Dels perfils ja ho he dit, no?, els contractes dels perfils. El
MIR, el MIR i la carrera docent. És que nosaltres ja tenim
MIR, els docents actuals ja tenen un MIR, que es diu any de
pràctiques. Un funcionari de carrera no és funcionari de carrera
fins que no assoleix, un pic aprovada el concurs oposició, un
any de pràctiques. El Sr. Méndez de Vigo el que deia era dos
anys de pràctiques, dos anys de pràctiques, però amb quins
recursos, amb quin finançament, amb quin objectiu? De què
parlam? Que les oposicions, en tost que siguin igualitàries, ara
hi haurà un reconeixement que l’oposició també validarà que
uns siguin millors que uns altres? I què passa amb les
titulacions? I què passa amb les universitats que en realitat quan
et donen una titulació el que fan és validar que tu això ho saps
fer? Ara ens hem d’inventar un sistema? I què fem si els
funcionaris són bons i els interins no són bons perquè no han
passat les oposicions, llavors, què?

Anam a una escola on hi hagi interins, allà on jo no duc el
meu fill perquè els interins no són bons? Ens fem trampes a
nosaltres mateixos amb aquests arguments, perquè l’accés a la
funció pública no és garantia, ni ho ha de ser mai, garantia que
un és millor o pitjor que un altre, és garantia d’accés igualitari
perquè et paga l’Estat un salari, i aquí hem de tenir tothom una
entrada en igualtat d’oportunitats. Però qualsevol argument que
vengui a dir que un procés d’oposicions el que fa és validar o
diu que un professional és millor que un altre no només
s’equivoca sinó que li fa un mal al sistema públic de garanties
brutal i intolerable. 

Abandonament, pacte social... jo crec que ja ho he dit tot.
Aixecau la mà si m’he oblidat qualque cosa, faig com a
l’escola. No m’he oblidat res.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Baos. Té la paraula el Sr. Miquel Àngel
Santos, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REPRESENTANT D’ALTERNATIVA DOCENT
(Miquel Àngel Santos i Nebot):

Intentaré contestar l’examen en cinc minuts, de totes les
preguntes n’hi ha algunes que estan repetides. 

Començarem pel tema de doble xarxa pública concertada,
que m’ha demanat na Núria i altres indirectament. Nosaltres
entenem el sistema públic educatiu com anàlogament al que
tenim en el sistema sanitari. En el sistema sanitari tenim un
sistema públic també infrafinançat i s’utilitza el sistema sanitari
privat concertat quan hi ha necessitat, que no deixa que s’hagin
de fer inversions suficients, necessàries, per tenir un bon
sistema públic. El problema és que venim d’un model de fa
molts d’anys que en cap cas s’ha invertit suficientment per
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oferir un sistema públic que pugui donar cabuda a tothom. Això
passa a Espanya, a França i a Holanda. Espanya és un 40-60, un
60 públic i un 40 concertada; a França és per sota un dígit el
tema de concertació, perquè és una concertació quan hi ha
necessitat i a Holanda és per sota d’un dígit. La resta de països
europeus no tenen aquest sistema, tenen 4, 5% de privada i la
resta no és així.

Això què permet? Establir mesures d’escolarització
equilibrada per decisió dels polítics, aquí s’aplica directament
a tot el sistema, aquí cada mesura que prenem bàsicament la
prenem sobre el sistema públic i no afecta la resta.

Després, els companys que accedeixen a la privada
concertada no segueixen el principi de mèrit i capacitat sinó
que segueixen el de l’empresa privada. Nosaltres demanaríem
que quan, igual que en aquesta casa, quan la gent d’aquí heu de
comprar un feix de bolígrafs pràcticament l’administració
pública per comprar un feix de bolígrafs heu de fer tots uns
tràmits, no?, heu de controlar quin bolígraf comprau, a qui li
comprau, etc., parlam que per contractar professorat públic que
val 50.000 euros anuals per persona de cost global no hi ha cap
control, jo pag i tu decideixes com ho gestiones, això és més o
manco el funcionament. Demanaríem que no sigui aquest el
funcionament, que l’administració controli el que paga i ho
pugui controlar plenament.

Quan parl del control ple vol dir també el control de la
matrícula i de qui va als centres. La realitat, si agafam les
estadístiques del GESTIB i aplicam el filtre veiem els
percentatges d’escolarització a una xarxa i a l’altra, està
zonificat amb mapes, amb punts, amb coloraines, i veiem que
la xarxa pública té tot aquest alumnat, que al final genera més
feina, més càrrega, més dificultat, està a la xarxa pública. A la
xarxa concertada..., hi ha dades, coneix el GESTIB, ho podeu
demanar, us ho facilitaran segurament. Pensam que això
ajudaria molt, perquè quan partim d’aquesta separació inicial,
és que és molt difícil fer feina i molt manco després que, com
es parla també (...) que no es facin rànquings, facem rànquings
d’aquesta escola amb aquestes condicions puguin competir en
rànquing amb l’altra amb un altre perfil d’alumnat, no són
comparables. Per tant, demanaríem equiparació en tots els
termes, en tema de doble xarxa.

Després heu parlat del tema de ràtios i del finançament, es
podria lligar per arribar a un mínim? Crec que partint d’aquí on
som, qualsevol increment, el 5% crec que el firmam, perquè el
5% és pràcticament doblar el pressupost que tenim ara mateix,
dels 982 milions, el 5% són 1.400 i busques, el firmam, el
firmam perquè això seria un increment anual permanent en el
temps. En aquesta comunitat estam plantejant un projecte
d’infraestructures educatives a dues legislatures que són 120
milions d’euros. Vull dir que podríem fer les infraestructures
educatives en un any. Nosaltres demanam aquest increment, sé
que molts l’heu demanat, però de vegades no s’ha produït. El
5 nosaltres li donam suport, el donaríem per bo. És clar, hi ha
molts d’estudis que diuen que un increment del pressupost no
és garantia, un increment marginal del pressupost quan tu ets
Finlàndia i tens un 7% i passes al 7,5, clar aquell increment
potser no reflecteixi l’eficiència final del sistema. Però quan
partim del 2,90, del 3, o del 3,2, parlam de decimals, hem pujat
un 3,242. Qualsevol increment si anam al 5 serà bestial la

millora que podem tenir. Nosaltres signam aquest 5, el
donaríem per bo.

I tot això va lligat al tema ràtio, és essencial, ho lligaré amb
el tema del TIL. La mesura que nosaltres proposàrem és fer
anglès a les hores d’anglès. Els companys que a partir d’ara, fa
dos cursos, tenen desdoblament d’anglès enlloc de tenir 30 i
busques, tenen 12, 14, 15 alumnes a les aules, demanau-los si
estan satisfets amb el canvi i a més, no els hem de donar dos
anys, els hem de donar un parell d’anys més. Estan satisfets, per
què? Perquè fan feina veritablement en la seva matèria. Això
lligat al finançament, la infraestructura, la ràtio baix, la resta de
companys ens demanen baixar les ràtios. Els companys de
català a mi m’han demanat, jo vull tractament de llengua
estrangera a la meva escola, perquè el català a la meva escola
més o manco és una llengua estrangera, vos parl d’un institut de
s’Arenal. També vull el desdoblament d’anglès. Llavors, és
clar, el desdoblament de català significa baixar la ràtio a la
meitat, facem això. Això és inversió educativa i això dóna
garanties. Clar que te dic, és que t’ho donaria, tant de bo t’ho
pogués..., no fer-ho jo, sinó arribar a tenir desdoblament a
totes, dividir la ràtio per dos, ho podem posar a la normativa,
ho firmam també.

Després el tema de l’abandonament escolar que m’heu
demanat un poc. El tema de l’abandonament escolar no només
és escolar, sinó que demanaríem experiència personal d’haver
fet feina a grau superior d’FP, a graus mitjans i batxillerat. Els
graus mitjans n’hi ha de dos tipus, de tot n’hi ha de dos tipus,
n’hi ha un que en acabar la formació et demanen la titulació per
accedir, n’hi ha uns que no. Si anau a mirar l’estadística, els
que demanen la titulació, tots títols, electricista, etc., per fer
d’instal·lador electricista has d’haver acabat, sinó no te
contracten, cuiner, cambrer, etc., no et demanen la titulació.
Quan aquest alumnat se’n va a (...), a les pràctiques, no torna,
diu no és que hi ha fracàs, no ha titulat. No, aquell senyor està
fent feina. A una proposta que nosaltres férem i és la idea que
s’ha d’intentar entre totes, enviar el missatge a l’alumnat a
través de les empreses, les famílies que aquest alumnat que no
tituli, tendrà dificultats. I no val només en la persuasió, això ha
d’estar damunt les normatives.

Com a experiència també en el sector privat, hi ha una
normativa que diu que el 2% dels empleats en empreses de més
de 50 treballadors han de contractar a gent amb discapacitat. És
una mesura normativa, ho podríem fer també persuasivament,
però la gent ho ha de fer. Nosaltres proposàvem començar per
grans empreses, en períodes transitoris, etc., del sector on no es
demana la titulació, que es comenci a demanar aquesta
titulació. No amb cap ànim que es demani la titulació per se,
sinó per enviar el missatge a aquell alumne, posem l’exemple
del gran sector que tenim en aquestes illes, la cadena hotelera
on fa feina mon pare em diu que ara comencen a contractar els
cuiners amb títol, un percentatge, comencem per un 5, per un
10. Tal vegada en el temps el missatge que arriba a l’escola, a
l’alumne que tenc jo, mon pare m’ha dit, m’ha arribat aquest
missatge que jo necessit acabar. Tenim molt de fracàs, però
tenim fracàs tal vegada a l’estadística de titulació, no a l’hora
de la col·locació, aquest senyor està fent feina.

Això serien mesures fora del sistema i altres que ha
comentat ell del tema social, són necessaris. Anem a una que
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seria important. Això s’hauria de ficar dins tot el conjunt
normatiu, hi ha d’haver coses que me diguin que les titulacions
són importants. La Llei de turisme on també vosaltres en sou
partíceps, determinam que per a les estrelles d’un hotel la
gruixa dels tovallons que hi ha posat, però no determinam les
titulacions requerides per fer-hi feina. Posem-ho també, un
hotel de 5 estrelles, de 4 o de 3 li posam mil condicions per
tenir una estrella, però de tipus material, parlem de les
immaterials, de titulacions, en períodes transitoris i progressius,
però ho heu de fer vosaltres. Nosaltres, com el centre, no
arribam a aquest punt.

El tema del MIR docent que m’ha plantejat. Ja hi ha un
MIR docent i malauradament en aquestes illes tenim el 40%
d’interins que crec que duim molts, fem un MIR previ a les
oposicions, no de 2, tal vegada de 10 anys fins que convoquen
unes oposicions. Aquesta gent ha passat un MIR bestial, ja
l’han fet. El que sí que s’hauria de plantejar és introduir
elements d’incentiu una vegada ets docent, funcionari de
carrera. La carrera professional, les persones ens movem per
incentius, de tot tipus. Cerquem elements que incentivin a ser
millor professionals, econòmics, millors condicions, etc.
Posem-los, però no partim per davall, sinó allà on som, afegir
les coses per amunt. Un professor quan arriba, no digui fins
aquí he arribat, no, aquí tenc carrera per endavant. Posem
incentius, segurament s’hi apuntarà gent. Abans existien els
cossos de catedràtics. Cerquem coses que si tu fas algunes
coses, te puguin incentivar. Hi ha moltes maneres, però s’han
de fer.

Crec que... Ah, el tema de la perfilació de places. Nosaltres
hem dit que no compartíem exactament i m’heu demanat si això
havia de passar per mesa sectorial o no. Indubtablement els
temes laborals han de passar per la mesa sectorial, així ho
estableix la normativa i no cabria de cap altra manera establir
això.

També entenem que totes les especificitats que s’hagi de
demanar a una persona, una millora, una millor qualificació ha
de venir lligat a tema de titulacions objectivables. No només
haver participat del projecte educatiu de centre de l’any passat,
els cursets no ens són suficients, els cursets no poden anar per
davant el barem o un altre tipus de puntuacions. En fi, coses
molt més objectivables. 

I com ja he dit, l’accés a la funció ve per normativa estatal,
molt difícil que nosaltres ho canviem. I no sé si val la pena
centrar-nos en aquests punts, sinó en cercar els temes més
importants del finançament, etc.

No sé si m’en deix algunes... tantes m’heu demanat.

Sí, el tema de fixar el mínim de les ràtios, crec que ho he
comentat, però hi ha un exemple amb els nous projectes
educatius que es duen a terme. Jo he participat amb experts en
aquesta temàtica i tots coincideixen en una cosa: per fer
projectes hi ha d’haver ràtios baixes.

Un senyor conegut d’aquest tema ho ha dit molt senzill: una
aula per fer projectes ha de tenir quatre grups de cinc o cinc
grups de quatre, això són 20, no són 35, 5 per 4 o 4 per 5,

podem triar la fórmula d’escriure o la normativa, però ho
firmam també, 20.

Això permet fer, controlar quatre grups que fan coses
diferents, però no en puc tenir vint i és clar, ens trobam que
iniciam projectes educatius damunt l’esforç del professorat amb
dotació econòmica molt insuficient, perquè al final tota la
innovació pedagògica que s’està fent als centres recau a la
implicació dels companys, a la seva militància i això no
garanteix la continuïtat. 

Per tant, començam demanant finançament per dur això i
ràtios baixes per donar una mínima viabilitat, si no és molt
difícil, si no això està condemnat a... tal vegada quan es llanci
aquest professorat tan implicat tal vegada quedarà aparcat sense
saber les conseqüències.

No sé si ara, com que he apuntat tantes coses... Ah, m’heu
demanat pel tema dels interins si és viable reduir al 8%, etc. És
difícil, és molt complicat. Pensam que s’ha de reduir la taxa
d’interins, ja no s’hauria d’haver permès en cap cas arribar a un
40% de la plantilla interina. Això és un escàndol. Es va vendre
com a una mesura d’austeritat quan l’interí o el funcionari
cobren exactament el mateix, les reduccions al pressupost és
zero -és zero- i les conseqüències les patim cada dia més
perquè no s’anava reposant la taxa.

Ara revertir aquesta situació quan has tengut un 40, tampoc
no ho podem fer en dos o tres anys, també a tota aquesta gent
se li ha de donar un temps per tenir unes oposicions, crear la
cultura d’oposicions, cada any hi ha les meves oposicions, em
vaig presentant, vaig adquirint la condició de funcionari, etc.,
i dóna estabilitat a les persones i als centres.

Pensam que serà molt difícil arribar a un 8%, les mesures
anunciades són interessants, però també demanaríem que fossin
de manera dosificada en el temps perquè si no passam d’una
situació a una altra fora respectar un poc l’incompliment que ha
fet l’administració de contractar sistemàticament mitjançant una
figura d’interinatge que no és l’adequada. 

Crec que Fátima Báñez proposava sancionar les empreses
que incomplien el tema de temporalitat en la contractació, crec
que es pot autosancionar. L’empresa més gran de l’Estat és la
que té més interins, més que les empreses privades. Idò podem
començar per aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Santos.

Hem acabat el debat. Volem agrair la seva presència i les
seves aportacions.

I no havent-hi més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió fins
a les onze i mitja.
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