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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 del Sr. Damià Pons i Pons, exconseller
d’Educació i Cultura, i del Sr. Jordi Llabrés i Palmer,
expresident del Consell Escolar 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.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença del Sr. Damià Pons Pons, exconseller
d’Educació i Cultura; i del Sr. Jordi Llabrés Palmer,
expresident del Consell Escolar de les Illes Balears, previstes
al pla de treball de la ponència per a l’estudi del document
lliurat a aquest parlament pel Consell Escolar de les Illes
Balears i elaborat sobre la feina feta per Illes per un pacte
educatiu, per tal que exposin la seva visió i opinions sobre la
matèria pròpia de la ponència, especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb l’àmbit propi de l’actuació de
cada compareixent.

Assisteixen el Sr. Damià Pons i Pons i el Sr. Jordi Llabrés
Palmer. La presidència, en nom de la comissió, els dóna la
benvinguda i passam la paraula al Sr. Damià Pons, per un
temps de vint minuts.

EL SR. EXCONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):

Gràcies, presidenta. Bé, primera cosa que he de fer és agrair
la convidada per participar en aquesta comissió d’Educació i
Cultura. Segona cosa, evidentment jo vaig viure intensament el
tema educatiu a les Illes Balears durant un període de la meva
vida; som professionalment docent, però en un àmbit que és
l’àmbit universitari, que no entra, per dir-ho d’alguna manera,
dins el contingut d’aquesta comissió en aquests moments, i per
tant vull dir que seguesc fent un seguiment de l’educació, clar
que sí; en el moment en què s’elabora el pacte per l’educació
el llegesc, si apareixen altres documents també els llegesc, però
d’entrada vull confessar que no en tenc un coneixement de
detall, directíssim, perquè en aquest moment no és, per dir-ho
d’alguna manera, un element de prioritat per a la meva activitat
professional ni tampoc personal. Per tant, disculpau les
possibles obvietats que pugui dir, o les possibles imprecisions
de cara a coses concretes que jo, repetesc, les he vistes més
aviat des de fora.

Bé, una vegada dit això i abans d’entrar en el tema més
concret, que seria aquesta proposta de pacte per l’educació,
crec que a l’hora de parlar d’educació a les Illes Balears, i
també a altres llocs de l’Estat però sobretot en referència
prioritària a les Illes Balears, crec que hem de tenir en compte
una sèrie de coses que condicionen enormement allò que és i
allò que pot ser l’educació a les Illes Balears. La primera cosa
crec que no podem, perquè clar, un error que crec que s’ha

d’evitar molt d’arrel és pensar-se que l’educació és una espècie
de món autosuficient, que funciona en base a la seva pròpia
legislació, desconnectat del cos social i d’altres elements. Jo
crec que l’educació és un element més d’un món global, dins el
qual l’educació n’és una peça absolutament mediatitzada per
altres elements que també formen aquest món global. 

Aleshores la primera cosa, evidentment, que jo crec que
s’ha de tenir en compte és el finançament insuficient que té
l’educació a les Illes Balears. Si no estic mal informat en
aquests moments el pressupost dedicat a educació a les Illes
Balears en termes de producte interior brut és inferior al de la
mitjana estatal. Això té un origen inicial, que és que es varen
acceptar les competències en educació l’any 98 d’una manera
massa poc rigorosa, es varen acceptar; recordem que l’any 98
el Govern de l’Estat té la voluntat de traspassar l’educació a les
deu comunitats autònomes que encara no l’han rebuda, i
aleshores Balears comet l’error d’acceptar-les la primera de
totes, i si comparam la mitjana de finançament de les deu
comunitats autònomes en relació amb les Balears, Balears va
rebre 10.000 milions de pessetes manco que la mitjana estatal.
Això evidentment és un dèficit que s’ha perpetuat tots els anys
posteriors, i això evidentment té les seves conseqüències. I
després, evidentment, aquest finançament a la baixa
d’arrancada, encara queda més -entre cometes- fet malbé quan
hi afegim un context de mal finançament global de les Illes
Balears en el context de l’Estat a causa del dèficit que tenim. 

Després crec que hi ha una sèrie de raons de tipus
contextual que no poden ser ignorades a l’hora de parlar de
l’educació a les Illes Balears, no, perquè malauradament pesen
i determinen i condicionen més aviat negativament la situació
de l’educació a les Illes Balears. La primera de totes és que
tenim un model econòmic, un model productiu que convida
molts d’alumnes a sortir del sistema escolar abans d’haver
aconseguit la seva titulació bàsica perquè hi ha ofertes de
treball molt eventuals, molt, si voleu, poc sòlides, però que
creen en adolescents la il·lusió òptica que tendran uns ingressos
que els permetran tenir una capacitat de despesa, etc., etc., i
això realment, aquest mercat de treball molt majoritàriament
destinat a serveis, diríem, que no exigeixen una formació
mínimament sòlida, acaba condicionant negativament la
predisposició de l’escolar a cursar els seus estudis per
aconseguir una titulació que li serà útil en termes d’integració
al mercat laboral. Això és un factor que crec que pesa molt. És
a dir, si el model econòmic no canvia i de cada vegada més té
voluntat d’exigir determinats nivells de formació, difícilment el
percentatge molt alt d’abandonament escolar precoç que es
produeix a les Illes Balears experimentarà grans correccions,
per moltes normatives, lleis i etcètera que es puguin impulsar.

Després hem de tenir en compte que la societat de les Illes
Balears és una societat que té una tradició de formació escolar
encara relativament novella. La meva pregunta és: quants de
ciutadans de les Illes Balears majors de 50 anys, quin
percentatge de ciutadans majors de 50 anys tenen una formació
escolar d’educació postobligatòria, posem per cas? Així com hi
ha països europeus en què ja hi ha famílies que tenen tres o
quatre generacions que tenen estudis, diríem, equivalents al
batxillerat, a Balears això encara no succeeix, i la formació
escolar de les generacions majors acaba pesant positivament o
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negativament sobre els infants i adolescents. Per tant això
també és un altre factor a tenir en compte. 

Després jo crec que n’hi ha un altre, de factor contextual.
L’educació, el sistema escolar, funciona millor dins un context
social més predisposat a consumir cultura, a participar en les
activitats culturals; és a dir, és evident que els èxits escolars van
relacionats socialment amb els índexs de lectura, d’interès per
les visites a museus, per participació en actes culturals, per
assistència a biblioteques, per audicions de música..., és a dir,
un context cultural, per dir-ho d’alguna manera, actiu, amb una
població molt implicada en aquella activitat cultural, per se ja
genera una millor qualitat educativa, i això a Balears no es
produeix; a Balears hi ha uns nivells de lectura escassos, un
nivell de consum cultural escàs, i això acaba tenint
repercussions sobre els escolars. Tothom sap que la millor
manera de crear lectors és veure els pares llegint, no només
creant una biblioteca municipal, perquè si en aquella biblioteca
municipal no hi ha un context que afavoreixi la seva utilització,
malament anam.

Això serien tres factors contextuals que jo crec que pesen
molt. I què vull dir amb això?, que la millora de l’educació
exigeix la millora de cada un d’aquests factors que formen
aquests contextos culturals. Si no hi ha la millora d’aquests
factors que creen aquests contextos, per dir-ho d’alguna
manera, negatius no funcionam bé.

Després hi ha una altra qüestió que crec que també afecta
l’educació negativament, i és una utilització de l’educació en
termes d’interès partidista prou clar. És evident que l’educació
s’ha utilitzar per desestabilitzar governs, i evidentment el
problema quin és?, que desestabilitzar governs en nom de
l’educació o utilitzant l’instrument de l’educació vol dir
desastibilitzar el sistema educatiu. Des del meu punt de vista
això va començar devers l’any 1994, quan el Partit Popular va
posar en marxa la seva maquinària cap a la primera victòria
electoral; va ser aleshores, hi havia un enemic a combatre que
era la LOGSE, que sembla l’encarnació de tots els mals
imaginables; recordem que la LOGSE, que evidentment no crec
que haguem de beatificar o santificar cap llei en termes
absoluts, totes les lleis tenen les seves limitacions, però la
LOGSE havia tingut un nivell de consens molt considerable al
Congrés dels Diputats, havia creat... havia adoptat mesures
molt positives, traspassar als 16 anys l’educació obligatòria, i
la concertació amb centres privats de l’educació per tal de
convertir els centres privats també en centres que en bona
mesura acabaven incorporant-se al que podríem dir la xarxa
escolar pública, amb determinades particularitats.

Aleshores, ja ens tenim, no s’ensenya la història d’Espanya,
qualsevol persona que miri el manual d’història d’Espanya de
primer curs i segon curs de batxillerat veurà que és una història
d’Espanya castellanocèntrica, gairebé madrilenya, que ens
explica minúcies com les batalletes entre liberals i moderats a
l’Espanya de 1840 i l’any 1850 que interessa una bleda. Per
tant,... per favor! 

Després va sortir el tema que els alumnes fan faltes
d’ortografia i evidentment tenia la culpa la LOGSE, no
determinades noves situacions tecnològiques que fan que entrin
en una dinàmica de poca valoració la formalitat ortogràfica de

la qual evidentment jo som partidari, és clar que sí. Després, no
s’ensenyen continguts, hi ha massa pocs continguts.
Evidentment va començar a rebre l’ensenyament en català. Ara
la versió més recent és la versió de l’adoctrinament, en el cas
de Balears les modalitats, vull dir... tot això són elements que
formen molt més part del màrqueting polític de
desestabilització de governs i d’administracions educatives
quan s’està a l’oposició que problemàtiques reals del sistema
educatiu.

D’altra banda, tot això ha anat acompanyat de la retòrica en
les grans reformes. Normalment se’n sol fer un diagnòstic
catastrofista, tot és un autèntic desastre i tot seguit la gran
solució: una nova llei. És clar, normalment aquestes noves lleis,
i això crec que és particularment es produeix al segon govern
Aznar quan té majoria absoluta, es fan amb una lleugeresa i una
irresponsabilitat absolutes. 

Jo vaig ser testimoni, per tant, no m’ho ha contat ningú,
d’una conferència sectorial d’Educació a la qual la ministra
Pilar del Castillo anuncia que el Govern estava decidir a fer una
nova llei d’educació perquè tot és un desastre i jo li deman:
“Sra. Ministra, el servei d’alta inspecció de l’Estat han fet
informes avaluatius de com és objectivament el sistema
educatiu? El ministeri ha demanat a les diferents comunitats
autònomes informes de la Inspecció i de la mateixa
administració educativa en què s’avaluassin el sistema educatiu
a cadascuna de les comunitats autònomes?”, perquè jo
interpretava que abans de fer una llei has de fer un diagnòstic
de la situació existent.

La seva resposta, em diu: “consejero, no es necesario pedir
todos estos informes, basta leer los titulares de la prensa”.

És clar, si plantejam l’educació d’aquesta manera es fa molt
difícil que no s’entri dins un pam-pum, per dir-ho d’alguna
manera, sistemàticament desestabilitzador.

D’altra banda, es dóna el cas, i aquesta és la meva opció
personal quan vaig ser-hi i ara que no hi som, que, més que la
retòrica de les grans reformes, la pràctica permanent de les
microreformes -la pràctica permanent de les microreformes-,
unes microreformes que han de néixer de l’experiència dels
mateixos ensenyants, de la reflexió dels ensenyants que
comparteixen l’experiència i, tot seguit, tot això ha de ser
traslladat a l’administració que li ha de donar cobertura
normativa i cobertura amb aportació de recursos necessaris que
siguin adients per poder impulsar aquestes microreformes.

Jo, per exemple, record perfectament que quan la LOGSE
suposadament era un desastre una comunitat autònoma que
estava governada pel Partit Popular concretament, no sé si de
manera absoluta o amb govern participat o a través d’un partit
polític equivalent, que és Navarra, s’estaven fent microreformes
de la llei de la LOGSE que acabaven donant un gran resultat,
microreformes. 

A Balears mateix vàrem fer una microreforma que era el
famós... (...) es deia?, no me’n record, (...), que va començar a
donar grans resultats.
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Per tant, alerta a les retòriques de les grans reformes quan
en realitat el sistema educatiu és allò que és i del que es tracta
és d’anar intervenint-hi en cirurgia fina molt més que no amb
el bombo i plateret d’una llei que ho solucionarà tot. Les lleis
per elles mateixes tenen evidentment les seves limitacions.

Bé, dites aquestes coses, respecte del pacte per l’educació,
evidentment jo llegesc el pacte per l’educació, supòs que és una
certa opinió personal sobre el pacte per l’educació que s’ha de
fer aquí, no?, i jo bàsicament compartesc gairebé tot allò que
s’hi diu. Per exemple, crec que és important l’autonomia dels
centres per tal que cada centre s’adeqüi i s’adapti a les
necessitats del seu context. Crec molt en l’autonomia, entre
cometes..., en la capacitat de decisió, més que l’autonomia, dels
mateixos ensenyants. Jo partesc del principi que els ensenyants,
la immensa majoria, són responsables i bons professionals i,
per tant, l’administració els ha de fer confiança i si a més a més
perceben que l’administració els fa confiança probablement
això encara els genera unes majors dosis d’autoexigència.

Crec en la importància enorme dels equips directius dels
centres. Això crec que és importantíssim, un equip directiu pot
salvar un centre perquè té una capacitat d’arrossegament del
conjunt de professors i d’implicació en projectes positius del
conjunt dels professors enorme. Per tant, jo crec molt en una
capacitat de decisió dels equips de direcció, que han de ser
professionals, però -i aquí hi ha una cosa que m’agrada- han de
ser docents -han de ser docents- i han d’estar legitimitats pel
claustre del professorat, però evidentment per accedir a la
condició de directors, això ho explica aquí, s’ha de tenir una
formació específica, perquè gestionar un centre escolar té una
complexitat enorme. I per tant, això evidentment s’ha de posar
en valor.

Després, evidentment estic molt d’acord amb tot el que fa
referència al model d’escola inclusiva, la gestió de la diversitat,
la inclusió de totes les persones escolaritzades que tenguin unes
particularitats determinades siguin del tipus que siguin. Ara bé,
d’una cosa hem de tenir consciència tots: la diversitat és una
riquesa, però introdueix unes dosis de complexitat a l’hora de
gestionar una aula o de gestionar un centre que, si no va
acompanyada de recursos adients, la diversitat s’acaba
convertint en un element -per dir-ho d’alguna manera- que és
un llast per aconseguir determinats resultats de més eficiència
en termes d’aprenentatge i totes aquestes coses, no?

Bé, com que veig que..., ja estic acabant, em falten cinc
minuts, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. EXCONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):

Bé, aquí em falta..., tenc molts de comentaris de detall, per
dir-ho d’alguna manera, però tampoc no tenen la més mínima
importància.

Sí que voldria fer una referència al model lingüístic, i ja
serà amb el que acabaré perquè... Evidentment, crec que el

model lingüístic, hi ha hagut una certa voluntat entre els que
han elaborat el pacte..., és una hipòtesi, jo no he estat a cap
sessió, per tant, és una hipòtesi, de com, entre cometes, deixar
una mica desdibuixat el model lingüístic perquè podia ser un
element que pogués ser el pretext perquè alguna gent se’n
despenjàs. Crec que si..., em sembla, ho he llegit per la premsa,
no ho sé, per ventura vaig equivocat i és aquí, però si un
determinat partit d’aquest parlament s’ha despenjat del pacte
educatiu és perquè ja pensa en les eleccions. Em sap greu que
no hi sigui perquè m’hauria agradat dir-li-ho, no? Crec que ja
pensen en les eleccions, malament anam.

Aleshores, personalment, crec que la qüestió lingüística
queda una mica coixa. Per exemple, quan parla a la introducció
que “el reconeixement de la nostra llengua com a eix
vertebrador del sistema educatiu”, crec que en relació amb la
llengua hem de tenir en compte l’Estatut i la Llei de
normalització lingüística, i la normativa escolar no ha de fer res
més que traslladar a l’àmbit escolar les qüestions que fan
referència a la llei de..., que ja són insinuades o són dites o són,
per dir-ho d’alguna manera, promulgades a l’Estatut i a la Llei
de normalització lingüística. Diu: “El reconeixement de la
nostra llengua com a eix vertebrador del sistema educatiu”,
d’acord, i diu aquí “en compliment de la normativa vigent
actual”. Jo aquí hauria afegit alguna cosa més: que també la
llengua sigui, que tengui com a objectiu fer la funció d’element
constructor de cohesió social i d’integració intercultural.

La integració intercultural és bàsica, el concepte
d’interculturalitat, no de multiculturalitat, d’interculturalitat,
d’interculturalisme és bàsic en una societat com la de les
Balears tan heterogènia en termes de procedència, en termes de
cultura... no culturals, en termes lingüístics, etc. I després crec
que també té una altra cosa important, la llengua, que és
promoure actituds de vinculació amb l’entorn més pròxim. Crec
que una de les funcions que també té l’escola en un determinat
territori és crear en els alumnes voluntat de vinculació amb el
seu entorn. Ara abans en parlàvem, amb el coneixement de les
institucions de les Illes Balears, i també podríem anar de
geografia, quina geografia acaben sabent els alumnes de les
Illes Balears, no és vera? Aleshores això és un factor. 

Aleshores jo el que crec que s’hauria de fer és assumir com
una mena d’annex en el document del pacte per l’educació
aquell document que han elaborat, no sé exactament per
encàrrec de qui en aquest moment, teòricament ho sé però ara
no em ve al cap, que es titula Model lingüístic i model
educatiu. Consideracions generals, que és elaborat per
professors per la Facultat de Pedagogia, Bernat Sureda, Tomeu
Quetglas...; en Tomeu Quetglas és un autèntic especialista, ara
està a punt de publicar un llibre que es titula Llengües
d’Europa, que és..., no sé si ha de passar per aquí en Tomeu
Quetglas o no, però en Tomeu Quetglas té a punt de treure un
llibre que es diu Les llengües d’Europa, que explica com es
tracta la qüestió lingüística a tots els països d’Europa,
m’explic? Per tant és gent com lingüistes, com Nicolau Dolç,
com en Joan Melià... Jo crec que aquí fan propostes que són
absolutament imprescindibles, emmarcades dins la
declaració..., què es titula allò?, l’europea..., la Carta europea
de llengües minoritàries i regionals, i qüestions també de sentit
comú relacionades amb l’ensenyament de llengües estrangeres,
la qüestió del català... El català és un idioma que socialment
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està en retrocés, necessita que el sistema educatiu compensi els
seus dèficits d’ús social, i per tant si no hi ha una
complementació des de l’escola... Defensen una cosa tan
elemental que sap tothom i que els ensenyants i els
responsables de centres escolars, tant públics com concertats,
saben, que l’única manera perquè realment s’assoleixi
l’objectiu d’un coneixement de les dues llengües oficials és, a
moltes zones de les Illes Balears, fer ensenyament en català
perquè si no, no hi ha capacitat d’assumir aquesta competència
a causa d’un context en el qual el català és gairebé inexistent,
hi ha moltes zones de Mallorca en què el català socialment i
familiarment gairebé és inexistent, i per tant crec que aquí
s’havia aconseguit una cosa que era el famós decret de mínims,
si no ho record malament de l’any 1997; el Decret de mínims
el va promulgar el Partit Popular, el va desenvolupar i aplicar
el govern del 99 al 2003 sense que fos normativa seva, i crec
que és un grau de consens enorme sobre la qüestió del model
lingüístic de l’escola de les Illes Balears que ha de continuar
essent la base de qualsevol normativa que s’estableixi sobre la
qüestió escolar.

Bé, hi ha moltes coses més que podria comentar, però ho
deixaré anar perquè ja m’he passat, em pareix que he parlat 23
minuts. Disculpau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Ara té la paraula el Sr. Jordi
Llabrés, per un temps de vint minuts.

EL SR. EXPRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
LES ILLES BALEARS (Jordi Llabrés i Palmer):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors.
Em permetreu que llegeixi un poc perquè si no també em
passarà el mateix que ha passat al meu company Damià Pons.

En primer lloc, vull agrair la invitació feta segons l’acord de
la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les
Illes Balears, i també manifestar que la meva exposició anirà
sobre pinzellades en segons quins aspectes, i en algun més hi
aprofundiré, ja que també aquesta proposta és llarga i ampla.
No obstant això també voldria valorar la feina i animar a seguir
caminant per cercar punts de trobada en aquest moviment de les
Illes per un pacte educatiu, i per també fer possible incorporar
la major part d’entitats, associacions i organismes que encara
no formen part d’aquest grup. A la vegada també vull valorar
positivament la feina feta pel Consell Escolar de les Illes
Balears quan ha remès aquest document per a la seva valoració.

Anant al bessó, voldria dir que observant el dia a dia que
tenim dins el món educatiu queda palesa, queda clara la
necessitat d’un pacte educatiu urgent i amb una necessitat que
doni resposta i permeti la participació real de la comunitat
educativa en un pacte educatiu on els acords permetin un
projecte a llarg termini, sobretot a llarg termini. Això ens ve
fora també de les intervencions polítiques mogudes per
interessos resultants del procés electoral de cada quatre anys,
és a dir, deixem a part la política i facem un pacte a llarg
termini, que seria una de les coses fonamentals.

Una altra necessitat serien línies de continuïtat dins un
projecte que permeti una normativa que eviti, com ens ha
passat amb les quatre darreres lleis d’educació, que durant
quaranta anys han donat un desplegament de normativa,
decrets, ordres, que han embullat molt la comunitat educativa
i sobretot el professorat que els ha hagudes de sofrir damunt.
Davant això m’agradaria posar damunt la taula quatre criteris
generals que per a mi són importants. Primer, establir
l’estabilitat del sistema educatiu; segon, l’educació com un dret
universal basat en la qualitat, la igualtat d’oportunitats i
l’esforç; tercer, la participació real i democràtica de tota la
comunitat educativa; quart, l’adequació als canvis tecnològics
i socials dels centres educatius al món que els envolta; i,
cinquè, uns centres educatius, i aquest per a mi és molt
important, no més que els altres però hi don bastant força, uns
centres educatius oberts al seu entorn, participatius i connectats
amb les demandes de la comunitat educativa.

Per fer un poc... desgranar aquests cinc punts que he
comentat, faré una exposició valorada en dos grans apartats,
que és educació, societat i formació. Crec fermament en la
necessitat de tenir uns centres educatius oberts i connectats al
món que els envolta, amb la interdependència d’aquests amb
les entitats socials, en un model inclusiu que desenvolupi al
màxim les capacitats de l’alumne, independentment de la seva
procedència, cultura, nivell social i grau de discapacitat. També
és imprescindible la participació real dins el món educatiu de
la comunitat educativa, on tothom participa del fet d’educar.
Així doncs és potenciarà la participació d’aquesta comunitat
educativa amb elements com pot ser el consell escolar de
centre, els consells municipals, els consells insulars, el Consell
Escolar de les Illes Balears, el Consell Escolar de l’Estat. La
participació és fonamental per dur endavant aquesta línia
d’esforç i treball. 

També s’afavorirà la participació de les famílies i del seu
moviment associatiu com a element clau dins aquesta comunitat
educativa; així s’han de crear les condicions per facilitar la
participació dins la dinàmica escolar, la cooperació dins
projectes educatius, etc. De la mateixa manera es fa necessària
la participació dels alumnes i del seu moviment, que no l’hem
d’oblidar, que també és peça clau, tot coordinant amb un
sistema d’ajudes -beques- suficient per atendre les necessitats
de les famílies que necessiten fer ús de distints elements
d’aquesta comunitat educativa com pot ser el menjador,
transport escolar, activitats complementàries, etc.; beques per
llibres, de formació, etc. Es fa necessari, per tant, evitar
retallades de les ajudes a les APA, o APIMA, o federacions de
pares, les quals moltes vegades suporten activitats que no són
pròpies, activitats com per exemple escola matinera, activitats
complementàries, aules de reforç, menjador, etc.

El projecte educatiu de centre, per altra banda, ha de
facilitar una integració lingüística, des del consens i tenint
present que les llengües són vehicles de comunicació i no de
confrontació, això és fonamental, és a dir, les llengües han de
ser vehicles de comunicació i no de confrontació. No obstant
això és necessari fomentar i preservar la cultura, la llengua i les
tradicions pròpies de la nostra comunitat com a element
d’integració i de cohesió. El PALIC i el projecte curricular de
centre, sobretot, han de tenir com a objectiu que l’alumnat
assoleixi una competència suficient similar en les dues llengües
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oficials de la nostra comunitat en acabar els estudis obligatoris.
Per tant crec i defens que el professorat ha de ser un docent
professional, el professor no ha de ser un militant; si el
professor és un militant confonem els conceptes.

A la vegada urgeix coordinar eficientment des del Govern,
la conselleria, tota l’oferta educativa no obligatòria existent.
M’explic. Dins l’educació d’adults, per exemple, la segona
oportunitat, formació específica, formació professional,
l’educació infantil 0-3 anys, l’oferta que deriva tant de
l’administració -en concret la Conselleria d’Educació, però hi
ha altres conselleries que fan oferta educativa, també hi ha els
ajuntaments, que fan oferta educativa; també hi ha entitats
públiques i privades que fan aquesta oferta- aquesta necessita
unes pautes clares i administratives amb la finalitat de donar un
reconeixement tant a nivell econòmic com a projecte social
com optimització de recursos. Hem d’evitar, per exemple, que
hi hagi educació d’adults gestionat per un ajuntament -
Ajuntament de Palma, Ajuntament de Manacor,
mancomunitats-, cursos de formació gestionats per distintes
entitats, que després en el moment en què has d’optimitzar
aquests recursos, o li vols donar alguna validesa, no és el
mateix una acreditació que un títol, no és el mateix un títol de
formació a un centre determinat que fet per una conselleria, etc.
Per tant, crec que les conselleries i el Govern haurien d’unificar
aquests criteris per permetre que aquesta oferta sigui única i
també sigui vàlida i reconeguda.

Un altre apartat que voldria tractar també és l’organització
i planificació escolar. El mapa educatiu (...) s’ha d’organitzar
i planificar atenent l’equilibri entre la demanda i l’oferta de
places educatives. Aquest mapa -i en això en Damià crec que
ja vàrem coincidir, vàrem tenir els nostres punts, vaja, vàrem
topar-, en aquest mapa es fa necessària la coordinació amb
l’ajuntament, amb els ajuntaments. La implicació de
l’administració local ha de ser un objectiu prioritari per fer
aquest mapa escolar. Cal avançar dins la cogestió dels centres
educatius, ubicació, construcció, oferta educativa, oferta
extraescolar, espai multidisciplinar, tallers oberts al barri, etc.
Aquesta cogestió per a mi és prioritària.

També cal tenir present la demanda dels nouvinguts, els
alumnes amb necessitats específiques, els alumnes amb altes
capacitats, etc., que fan ús d’aquests centres. També cal tenir
present tota l’oferta tant pública com privada, sostinguda amb
fons públics a l’hora de fer aquests mapes escolars. Es fa
imprescindible també garantir un percentatge mínim d’inversió
del Producte Interior Brut dins el sistema educatiu, perquè
aquest progressivament sigui equivalent a la mitjana de la Unió
Europea, arribant a la proposta que es fa del 8% que recomana
la UNESCO. Aquesta planificació estaria coordinada amb les
administracions locals, que participarien activament dins el
disseny i la projecció d’aqueixes inversions.

També voldria fer dues pinzellades damunt l’escolarització.
L’escolarització per a mi s’hauria de plantejar de 0 a 18 anys,
no de 3 a 18 anys, o de 3 a 16, s’hauria de planificar de 0 a 18
anys, l’educació infantil, primària, secundària, postobligatòria,
batxillerat i formació professional. Ha de ser prioritari dins el
procés d’implantació, impulsant la creació de noves aules
d’educació infantil i especialment de formació professional. Cal
planificar i evitar la manca de professorat al centre dins les

aules on hi ha alumnes amb necessitats educatives especials, o
també alumnes amb altes capacitats. Necessitam mestres i
auxiliars de suport per atendre aquests alumnes.

Cal afavorir també la llibertat d’ensenyança, d’elecció de
centre, d’ideari de centre, contemplant per exemple
l’assignatura de religió, les senyes d’identitat d’aquestes,
específiques, etc. Evitar la confrontació ideològica entre
ensenyament públic i privat. Donant per tant, als centres
públics, com els sostinguts amb fons públics, els pressuposts
adients per a les seves necessitats. Aquests conformaran una
xarxa d’oferta educativa pública, plural i lliure, ja que són
xarxes públiques sostinguts amb fons públics procedents de
partides pressupostàries assignades. El projecte educatiu de
centre ha de ser l’eix vertebrador i de màxima expressió de
l’entitat dels centres, amb criteris de plantejar, prioritaris,
objectius, valors, etc., per tant, a nivell pedagògic com a nivell
educatiu.

A la vegada ha de facilitar l’entrada d’especialistes dins els
àmbits, realitzant tasques complementàries i afavorir la
planificació, per tal d’afavorir als alumnes les millors
possibilitats per incorporar-se tant al món laboral com al món
universitari. Aquí estic parlant en poques paraules del fracàs
escolar, evitar el fracàs escolar i fomentar sobretot aquells
alumnes que tenen altes capacitats, que moltes vegades per falta
d’atenció ens trobam en situacions molt difícils.

Referent a les ràtios. Les ràtios han de tenir un procés
d’adequació tendent a facilitar una reducció significativa, amb
un màxim de 15 alumnes dins l’educació infantil, estic parlant
de 2-3, perquè si estic parlant de 0-1 és fins a 7-8 infants i d’1-
2 és fins a 12-13 que marca la normativa. Jo estic parlant de 15
com a màxim als de 2-3 i intentar adequar al màxim possible.
Després també 18 alumnes dins educació infantil, 23 dins
educació primària i 25 dins educació secundària, batxillerat o
cicles formatius. Cal evitar la falta d’aules (...) d’espais als
centres i el retard en la finalització de les obres. Cal evitar les
aules prefabricades, la manca de recursos i de professorat
adient.

També es fan necessaris canvis en el sistema educatiu que
permetin evitar el fracàs escolar, l’abandonament escolar, no es
pot permetre mantenir indicadors actuals a la nostra comunitat
entorn del 26% d’abandonament escolar. Cal potenciar, per
tant, per evitar aquesta situació, la formació professional inicial
que permet quan estàs a segon d’ESO si tens una situació
difícil, anar cap a una formació professional inicial, o la
formació professional de grau mitjà, o també de grau superior,
que ja serien molt específiques i que permetrien una iniciativa
molt important dins el món laboral, juntament amb l’educació
d’adults que és la segona oportunitat.

Es fa necessari dur a terme una avaluació anual i constant
del sistema educatiu en tots els seus nivells i aspectes. Així és
necessari una avaluació dels centres tant a nivell intern com
extern, evitant que els resultats siguin utilitzats per establir
categories de centres, professors, alumnat, etc. Una avaluació
que permeti millorar la pràctica educativa i amb caràcter
formatiu, aquesta ha de ser l’avaluació.
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La Inspecció Educativa encomanada la tasca de supervisió,
avaluació, informació i assessorament de la feina docent i de la
millora dels centres educatius. Sent aquesta una eina
fonamental per a l’administració educativa. El professorat i els
equips directius tenen el paper prioritari dins la tasca docent,
així doncs cal prestigiar la carrera docent, millorar la formació
tant inicial com permanent, la seva avaluació, etc.; a la vegada
la formació universitària ha de permetre establir estructures
properes a la pràctica docent i facilitar la incorporació de
persones competents per dur endavant la tasca docent, tant a
nivell de coneixements pedagògics, didàctics, aptituds
professionals, exercici de la funció docent, etc. 

Per concloure la meva exposició damunt aquest document
del pacte educatiu, manifest que un acord no és possible si hi
ha retxes vermelles, si hi ha plantejaments ideològics derivats
de línies polítiques, si s’exclou part de la comunitat educativa,
si no es té present la realitat social, si falta un plantejament a
llarg termini. La proposta presentada presenta un punt de
partida i de reflexió, però encara té en contra parts importants
de la comunitat educativa, política i social. Així doncs, crec que
fa falta treballar més per arribar a un consens més ample i que
permeti establir unes bases sòlides i a llarg termini de la nova
llei educativa que necessita la nostra comunitat.

Gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llabrés. I ara per tal de formular
preguntes o consideracions en relació amb les seves
intervencions, procedeix donar la paraula als grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Núria Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. En primer lloc,
en nom del Grup Parlamentari Popular volem donar la
benvinguda als dos ponents que ara ens acompanyen i les
gràcies per les seves explicacions. Els hem de dir que vostès
han parlat sobretot d’estabilitat educativa, d’estabilitat del
sistema. Nosaltres som aquí perquè volem aquesta estabilitat,
perquè pensam que és possible assolir acords, encara que siguin
acords de mínims, continuadors, duradors al llarg del temps i
que puguin dotar d’aquesta estabilitat al nostre sistema a les
Illes Balears.

Permeti’m, Sr. Pons, perquè vostè ha començat fent una
sèrie de reflexions polítiques i no puc evitar tampoc donar una
continuïtat a aquelles reflexions que vostè ha fet. Ens ha parlat
un poc històricament de l’evolució de les transferències de
l’educació, de la situació que hi havia l’any 94, de la situació
quan vostè va ser conseller amb el primer pacte. Jo, com que
sobretot hem parlat d’abandonament i de fracàs escolar, que és
el tema que surt avui en dia a premsa, o del que venim parlant
els darrers anys, jo vull fer també la reflexió perquè crec que ha
de ser un mea culpa un poc compartit entre tots. A l’any 2008
vàrem tenir les pitjors xifres d’abandonament escolar prematur,
crec que va ser del 42% un parell de mesos i era amb una llei
estatal socialista, la LOE. Ho dic perquè aquesta situació fins
l’any 2013 amb la LOMQE, que per molt que es diguin les

coses dolentes de la LOMQE, té coses bones com és la
flexibilització que hi ha hagut dins l’educació, els itineraris. 

Aquestes xifres no varen davallar fins llavors, vull dir que
realment hem de fer una reflexió un poc compartida des del
punt de vista polític, que diferents lleis educatives de diferents
governs de diferent color, tal vegada han desequilibrat, o no
han dotat de l’estabilitat que necessitava el sistema educatiu i
això ha repercutit molt a Balears, precisament per la situació
social i econòmica que tenim en aquesta comunitat i les
oportunitats fora del marc educatiu que tenen els nostres joves,
o que té la nostra societat. Per tant, crec que és important que
facem aquesta reflexió conjuntament, més que res per trobar
solucions conjuntes.

Jo deia que a la LOMQE l’any 2013 varen començar a
baixar les xifres d’abandonament perquè l’any 2015 vàrem
assolir un 26,7%, ara estam en un 26,5, vull dir estam com un
poc estancats els darrers anys, tot i que ha incrementat -i això
és evident, no ho podem negar- la inversió, estem en 882
milions d’euros aquest pressupost a educació en aquesta
comunitat, per tant, hem millorat una mica la inversió, però
estam molt estancats.

Per tant, a les causes que vostè ha dit, jo hi afegiria
“cerquem solucions”, és a dir, unes causes de falta
d’incentivació cultural, falta d’inversió, falta tal vegada d’una
cultura educativa als nostres majors, però cerquem també
solucions. Jo afegiria al finançament o que les ofertes de treball
exigissin aquesta titulació, per exemple, a nivell de grau mitjà
que és un poc el sector serveis, altres solucions que són les que
hem de posar damunt el pacte que facem entre tots.

Jo pens o nosaltres pensam que el nin ha de ser el centre del
sistema i és aquí on hem d’anar a cerca les solucions, què és el
que falta perquè el nin sigui el centre del sistema i donem
solucions a aquestes xifres, perquè donem igualtat
d’oportunitats, perquè donem més innovació, més
modernització, perquè puguem fer desdoblaments, projectes
innovadors que il·lusionin i incentivin el sistema, a part que de
fora hi hagi aquesta formació professional dual, aquesta
conscienciació cultural de l’educació, etc. Però m’agradaria
que també es fes una observació d’aquestes solucions afegides
de dins el sistema que tal vegada entre tots podríem trobar.

I em crida l’atenció una cosa, li he de dir que ens ha parlat
d’administració i ensenyants com si fossin una cosa separada.
Els ensenyants són administració, són empleats públics,
sobretot a la part pública de la xarxa pública, no a la
concertada. Per tant, crec que és important entendre que els
docents són empleats públics i ja tenen aquest respecte de
l’administració i són l’administració i responsables com a
administració dins els centres; després hi ha la part de família
i societat que també és responsable de l’educació, només era un
poc de reflexió.

Al Sr. Pons també li vull..., perdó, al Sr. Llabrés també li
vull agrair la seva intervenció i sobretot perquè ha posat
damunt la taula dues idees que no havien sortit gaire fins ara
que és la necessitat de coordinar un mapa escolar amb els
ajuntaments. Crec que és molt important que la planificació
escolar es faci des dels que ho palpen amb les mans que en
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definitiva són els municipis. Li he de dir que nosaltres hem
demanat compareixences de regidors d’educació i de
representants de la FELIB precisament per tractar aquest tema
i m’agradaria que fes una mica més d’incís en aquesta
necessitat de coordinació i de cogestió.

Després ha posat damunt la taula el tema de l’oferta
educativa no obligatòria, que abasta del 0-3 als 16-18, és a dir
aquella part tant a infantil com d’educació d’adults que també
és important juntament a millorar la cultura educativa. L’etapa
obligatòria és molt important tota aquesta etapa, tant en 0-3 per
tot allò que ha assenyalat de fer una detecció ràpida i ben aviat
al començament de la vida de les necessitats ja no només NESE
o NEE dels nins, que és el que habitualment... o de la diversitat,
que és més evident, no?, sinó també de les altres capacitats.
Crec recordar que quan vàrem fer feina junts ja començar a
funcionar el protocol que ara s’està aplicant. Pensam que també
és molt important i que s’hauria d’incloure com a una proposta
entre tots. Crec que tots volem que es facin aquestes deteccions
de necessitats que ajudarà també a millorar la qualitat de la
nostra educació.

Voldria que em fes una mica més d’incidència en aquesta
oferta educativa no obligatòria.

I també en les necessitats de la inspecció educativa. Pensam
que la inspecció s’ha d’entendre com a un cos d’assessorament
d’ajuda, de col·laboració, no de fiscalització de centres. Són
administració igual que són administració els ensenyants, no?,
i hi hauria d’haver aquesta coordinació d’una manera completa.
Pensam que el cos d’inspecció necessita més estructura en
l’àmbit de les nostres illes i per ventura això, tenint 400 i
busques de centres, si hi ha un cos dotat suficient per atendre
aquesta diversitat de centres i aquest gran nombre de centres,
per ventura podrà millorar també la coordinació i l’aplicació de
totes aquestes mesures que volem aplicar perquè millori la
qualitat i l’estabilitat, per tant, al nostre sistema educatiu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Moltes gràcies per les seves explicacions. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

... Sra. Riera. Donam la paraula al Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, la Sra. Laura Camargo té cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i benvinguts
als dos compareixents, el Sr. Pons i el Sr. Llabrés, és una
oportunitat molt bona la de tenir experts com vostès explicant
qüestions que són fonamentals, també si volem assolir
veritablement un pacte o una nova llei educativa que pugui
perdurar en el temps i que no obeeixi a finalitats electoralistes,
que d’això gairebé tots els ponents n’han parlat, però també
vostès ho han dit. Vostè Sr. Pons, s’ha referit explícitament al

fet que ja de fet hi ha un partit que s’ha despenjat perquè
clarament està pensant en aquesta finalitat electoral.

Tractaré de ser concreta, encara que hi ha qüestions de fons
que sembla que són molt importants, però no tenim temps
tampoc per tractar-les, que és aquesta qüestió que el Sr. Pons
ha explicat molt bé i que és la qüestió del context social
favorable per consumir cultura i com tot això afecta l’educació,
és a dir, el fet que els nostres joves i els nostres nins i nines se
sentin part d’una cosa més àmplia que no pas el temps que
passen a l’escola, sinó d’un impuls, que és un impuls que és a
la seva societat, que és al seu entorn, que és a les seves
famílies, que hi és quan surten al carrer i que és... que continua
quan acaba el temps de ser dins l’escola.

Jo crec que tot això no es pot solucionar, hi estic totalment
d’acord, ni amb una llei ni amb macroreformes ni tan sols amb
micro, petites reformes de cirurgia. Això és una qüestió que
està relaciona amb una intervenció... no sé ni de quin tipus,
però molt important si volem veritablement modificar el model
social, econòmic, cultural i educatiu, al cap i la fi, que és el que
cercam en aquesta comissió.

Crec que és un tema cabdal, no s’havia tocat fins ara, és una
qüestió de factor contextual clau i crec que hauríem de donar-li
dues voltes a veure què fem aquí. Hi ha altres països als quals
fins i tot s’ha lligat la cultura al turisme, és a dir, a Islàndia per
exemple s’estan fent reformes per tal que el motor del turisme,
un dels motors siguin també els productes culturals, i això es
veu també reflectit en el bon sistema, o en la millora del
sistema educatiu perquè tot va entrellaçat com diem.

Hi ha una qüestió també que crec que és molt important i és
el no caure en el màrqueting polític i de vegades quan parlam
de fer lleis educatives -i això també ja s’està veient a la
subcomissió del Congrés- es cau sovint en això. 

A la subcomissió de pacte educatiu al Congrés dels Diputats
es cau sovint en aquesta idea del màrqueting polític de les grans
paraules i no de mirar exactament per millorar l’educació i a
més a més tenint en compte que els temps educatius són temps
geològics, és a dir, tot es mou de manera molt lenta, i si es
pretén fer una reforma exprés i a lo grande segurament això
tindrà uns resultat infructuós. Llavors també compartesc
aquesta idea de fer microreformes.

La primera pregunta concreta seria: quines serien les
microreformes -aquesta és per al Sr. Pons- necessàries i
urgents, immediates, és a dir, les més importants per la seva
urgència i la seva necessitat a fer al sistema educatiu de les
Illes.

Ho dic perquè segurament serà complicat, a causa de les
diferències ideològiques també en un tema cabdal com és per
exemple aquesta doble xarxa pública i privada sostinguda amb
fons públics, serà complicat tal vegada arribar... la laïcitat dins
l’educació, no laïcitat, etc., serà complicat arribar a un consens
absolut, però segurament sí que estarien d’acord totes les forces
polítiques, excepte Ciudadanos, que sembla que ja ho ha donat
per perdut tot, arribar a uns mínims i aquests mínims tal vegada
podrien ser aquestes microreformes a què vostè es referia
abans.
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També hi ha una qüestió important, que vostè Sr. Pons ha
dit, i és el tema del model lingüístic, ha sortit repetidament en
aquesta comissió, i ha dit literalment que queda desdibuixat -
queda desdibuixat. Justament ahir les dues compareixents de
l’horabaixa deien que no, que el model lingüístic de centre
garanteix el compliment de l’acord del Decret de mínims, però
és clar, quan hi ha aquesta autonomia per fer un model
lingüístic de centre en funció del context del centre educatiu...
i també el document es com si bordegés aquest tema del
compliment del Decret de mínims que no s’esmenta, la cosa
queda -hi estic d’acord- desdibuixada.

Llavors, com pensa vostè que es pot garantir aquest paper,
també el Sr. Llabrés s’ha referit a això, no?, aquest paper
cohesionador, aquest paper de fonament de la interculturalitat
de la llengua catalana dins aquest model educatiu, atès que
sembla que el document del pacte no acaba de recollir
veritablement aquesta qüestió.

Gràcies per les referències, he pres bona nota d’aquests
llibres que vostè ha citat, m’interessa també com a lingüista.

I el Sr. Llabrés, per anar acabant, ha parlat de qüestions
fonamentals, també. Ha parlat del tema del mínim de
finançament; què considera vostè que és el mínim de
finançament necessari per poder sortir d’aquesta situació?; és
important, no és l’únic però és molt important; els 1.000
milions que reclama la comunitat educativa?, amb això en
tindríem bastant? 

I després no sé si l’he entès bé, ha dit vostè que el professor
no és un militant?, ha pogut dir això o he entès malament?
Segurament no ho he sentit bé, perquè parlava molt ràpid. El
professor no és un militant?, no ha de ser un militant? Ha de ser
un docent? Si pot vostè explicar un poc més què vol dir amb
això que no és un militant. Estava lligant amb el tema de la
llengua...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... no he entès molt bé. Gràcies.

I finalment dues preguntes concretes per a tots dos. Quines
mesures es poden implementar per millorar la gestió -que s’hi
han referit tots dos com a important- dels equips directius?,
mesures concretes. I com es pot..., bé, ja està, no, acab aquí
perquè si no ja és massa llarg.

Si, no, una darrera qüestió. Abans s’ha parlat per part del
representant d’Alternativa del tema de la titulació, i si això es
podria també lligar al fet que les empreses estiguessin lligades
exigint... lligades al sistema educatiu exigint aquestes
titulacions perquè això pot repercutir en el no abandonament
prematur i el no fracàs escolar, si pensen que aquesta seria una
bona mesura.

Gràcies, presidenta.

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, intentaré no superar-los, presidenta. Vull agrair en nom
del nostre grup parlamentari, evidentment, la presència tant del
Sr. Pons com del Sr. Llabrés. Aniré al gra.

Sr. Pons, com no podia ser d’altra manera coincidim
plenament amb la diagnosi que ens ha presentat, i sobretot amb
la reflexió que si no es tenen en compte tots aquests factors
condicionants de l’educació alhora és molt difícil millorar
l’educació, i per això no puc compartir, i no em puc estar de
dir-ho, aqueixa afirmació o aqueixa correlació que ha establert
la Sra. Riera de dir que quan hi havia aquell llei hi havia més
fracàs i ara potser, si nosaltres ens inventam una llei fantàstica,
baixarà el fracàs escolar; de fet crec que seria fer una mala
diagnosi plantejar aquesta regla de tres i, a més, crear-nos
falses expectatives que ara nosaltres traurem una bona llei i
acabarem amb el fracàs escolar, si no tocam molts d’altres
factors com és, per exemple, el model econòmic que tenim en
aquesta terra com un dels elements, si no determinants, sí que
condicionants en bona mesura del que passa no només a l’àmbit
educatiu sinó en molts d’altres àmbits.

Hi ha un d’aquests factors condicionants que vostè ha
esmentat, quan s’ha referit per exemple al nivell d’estudis dels
majors de 50 anys, i jo només duc dues setmanes en aquesta
comissió i em sent una mica el Pepito Grillo d’aquesta qüestió,
que jo fins i tot faria més extensiva a generacions per davall
d’aquesta edat, perquè parlam del gran karma de l’abandó
escolar, però el problema és que duim dècades en aquesta
terra..., ja no és només el tema de les possibilitats d’accés que
varen tenir els nostres padrins a l’educació, o els nostres pares,
sinó que duim dècades d’abandó, no són els que abandonen ara,
són els que abandonen tota la vida. I tenim una llei que és
fantàstica i és de l’època de Jaume Matas, no vull dir que no
em vendrà d’aquí reconèixer que és una bona llei, com la llei de
2006, d’educació de persones adultes, però que si no hi ha un
paper proactiu de les administracions de cara a valorar
l’educació socialment, pens que és un dels grans forats que té
l’educació. Per això li volia demanar si no pensa que els poders
públics haurien de ser proactius en aquest valorar el fet
d’aprendre, perquè si no pareix que quan parlam de pactes, de
lleis, de reformes, només ens preocupam d’allò que ja és en el
sistema però no d’allò que no hi és, i que crec que en termes
educatius i en termes socials és un gran forat de la nostra
societat, i és tot el que té a veure amb l’educació permanent i
l’educació d’adults, l’educació al llarg de la vida.

I sobre el tema de les microreformes, que hi coincidesc
també, evidentment, li volia demanar quin marge pensa que
tenim per a un model educatiu propi dins els condicionants que
tenim per exemple en aquest cas a l’àmbit normatiu, a l’àmbit
de gran política pública educativa, donada la normativa que
tenim d’àmbit estatal. De fet vaig plantejar aquesta mateixa
pregunta ahir a un altre ponent d’una altra manera, que era dir-
li: bé, quines bones pràctiques educatives que tenim entre
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nosaltres pensa vostè que poden ser transformades en norma,
perquè a vegades els polítics feim la feina al revés, la feim per
la teulada, ens inventam alguna cosa i pensam que ja hi
arribaran els docents, ja hi arribaran els centres, ja hi arribarà
l’educació.

I evidentment també coincidesc en allò que ha assenyalat
sobre el model lingüístic, que hi ha qüestions que no s’haurien
de sotmetre a consens, sobretot quan són coses que són norma,
i vostè ha assenyalat l’Estatut i ha assenyalat la Llei de
normalització; hi ha el decret de mínims i a més hi ha una
situació en què l’ús social de la llengua està en franc retrocés.

I al Sr. Llabrés li volia demanar, a partir de la seva
experiència com a president en el seu dia del Consell Escolar
de consells escolars, si pensa que els consells escolars han estat
la millor eina de participació del conjunt d’actors de la
comunitat educativa, si pensa que han funcionat bé, si no han
funcionat bé, si uns han funcionat millor que els altres; jo tenc
l’experiència com a pare d’haver estat part d’un consell escolar,
i a vegades et quedes amb aquella sensació que..., que estan
com a molt conduïts pels claustres o pels equips, més que pels
claustres quasi quasi pels equips directius del centre, anant al
consell escolar més bàsic. Llavors hi ha consells escolars, per
exemple, municipals, que n’hi que funcionen millor, n’hi ha
que funcionen pitjor, i crec que és un tema que valdria la pena
fer-hi dues voltes. Si han de ser el mecanisme clau de
participació de la comunitat educativa en sentit ample per
ventura hauríem d’afinar una mica més, i voldria saber la seva
opinió al respecte. 

Evidentment, com a la Sra. Camargo, no m’ha agradat gens
la seva afirmació sobre això que un docent no ha de ser un
militant. Vull pensar què és el que vostè té darrere aquesta
afirmació, perquè crec que, també com a docent, justament els
docents han de ser militants de l’educació i de valors i d’allò
que marquen els objectius pràcticament de qualsevol... Jo amb
els objectius generals de qualsevol de les lleis educatives que
s’han aprovat en democràcia, hi estaria d’acord i els firmaria
ara mateix. Si som militants d’això, que jo entenc aquesta
militància com un compromís per l’educació..., és que si no fos
per aquest compromís els resultats educatius serien molt pitjor,
així com està l’educació. Per tant no m’ha acabat d’agradar
l’afirmació així com l’ha amollada.

I finalment li volia demanar -que és una pregunta que
podrien respondre també els dos, si tenen temps- quin paper
pensa que poden jugar els consells i els ajuntaments davant
l’educació o del sistema educatiu, més enllà del que és
estrictament l’educació obligatòria, perquè pens que han de
jugar un paper important, sobretot en el que no és educació -
evidentment- obligatòria, i són uns actors institucionals dels
quals moltes vegades ens oblidam.

Moltes gràcies, (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. La portaveu del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES ha excusat la
seva absència per motius de salut. El portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca també ha excusat la seva

absència per motius de mobilitat, perquè li han cancel·lat el vol
que l’havia de dur a Mallorca. La portaveu del Grup Mixt, que
pertany a Ciutadans, ha manifestat la seva voluntat de no
participar en aquesta ponència.

Per tot això, donarem la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo procuraré ser breu, crec
que la major part de les coses que volia dir ja s’han dit per part
dels meus companys i per tant tampoc no crec que s’hi hagi
d’incidir.

En primer lloc volem donar les gràcies a tots dos
compareixents per ser aquí, crec que és molt important
conèixer què pensa sobretot gent que ha estat en el món de
l’educació al llarg de temps i per tant ha vist els canvis que
s’han donat, crec que el Sr. Pons ha fet una molt bona
explicació de com han anat canviant, i d’això volia fer una sèrie
de reflexions. Crec que el Sr. Pons, quan ha parlat de la
pràctica permanent de microreformes, a mi m’ha agradat molt
aquesta idea de les microreformes perquè, clar, aquí parlam
d’un pacte educatiu, estam en aquesta comissió analitzant un
pacte educatiu que sembla una gran..., una cosa que doni
estabilitat, sempre cercam estabilitat, però clar, tots som
conscients que tenim una societat molt inestable, que canvia per
raons de caràcter tecnològic, per raons de caràcter sociològic
i per raons de caràcter, sobretot a les Illes Balears, demogràfic,
i això trontolla una mica amb això de les microreformes.

Per tant, a mi m’agradaria a veure si... com veu la
possibilitat de fer una llei educativa a les Illes Balears que
acollís aquestes microreformes, és a dir, la necessitat, pactar la
necessitat de fer canvis al llarg del sistema. És a dir, aquí venim
a parlar d’estabilitat, però jo crec que una de les coses que hem
de pactar és la necessitat que dintre d’aquesta estabilitat s’hagin
de fer petits canvis.

Un altre dels elements que crec que és important, ha parlat
de la importància dels equips directius com a eina
dinamitzadora de centres, com a eina dinamitzadora d’equips
docents i com a eina dinamitzadora també de l’escola en
general, del projecte, etc. Per tant, a mi m’agradaria que fes una
mica més d’incidència sobre aquells..., vostè ha parlat que els
equips directius han de ser professionals, però també han de ser
docents i m’agradaria veure què opina o com s’hauria de
reflectir això, o no, en una llei educativa, és a dir, la
importància de marcar molt la composició dels equips directius.

Després, crec que és important la referència que ha fet
respecte del model lingüístic sobre que està desdibuixat i que
la llengua és un constructor de cohesió, per tant, si s’ha d’estar
o no dintre del pacte o el pacte ha d’assumir aquells elements...
el pacte educatiu ha d’assumir aquells elements de caràcter
cultural que no hi són per fomentar el procés constructor de
cohesió social.

Respecte de la intervenció del Sr. Llabrés també volia
incidir que m’ha sorprès moltíssim aquesta afirmació que ha fet
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de “docent” i “militant”. Jo crec que com a docent això pot
arribar a ser una mica ofensiu, perquè ser militant d’alguna
cosa no implica incapacitar-los per ser docents. Crec que els
adults som suficientment formats per fer, per diferenciar espais
i per diferenciar (...). Per tant, superposar dues paraules,
“docent” i no “militant”, crec que ha estat per a mi... no ha estat
encertada i m’agradaria que especificàs, no militant en què?, no
militant en què? Perquè és molt difícil separar això.

Després ha parlat de l’oferta complementària, és que això
no m’ha quedat clar i m’agradaria que ho explicàs, això que ha
parlat de cursos que són oferts per diferents entitats, no sé si es
referia al tema de centres integrats o oferta, per això
m’agradaria que explicàs aquesta oferta extraeducativa que jo
li he posat per saber com conjugar-ho. 

Després, també ha parlat, que crec que pot resultar
interessant, de la implicació de l’administració local en la
cogestió de centres del mapa escolar. A mi m’agradaria també
que explicàs què volia dir en el tema de la cogestió de centres?
És a dir, si això també ha d’anar, ha d’estar recollit dintre d’una
futura llei educativa com si això traspassa part de l’autonomia
de centres a les entitats locals. És que no m’ha quedat clar, per
això m’agradaria que ho aclarís.

Finalment, ha parlat, que m’ha sorprès, ha parlat de
necessitats educatives especials i altes capacitats com dues
coses separades, perquè a més... per tant, m’agradaria saber
com veu vostè la necessitat d’atendre les necessitats educatives
especials o les altes capacitats, si ho entén de manera diferent.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per contestar les
preguntes o observacions formulades pels grups parlamentaris,
tenen la paraula els compareixents, el Sr. Damià Pons té un
temps de deu minuts.

EL SR. EXCONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, agrair l’atenció i els
comentaris dels diferents representants dels grups. Una cosa
que no he dit abans, i ara aprofitaré per dir-la, és que jo crec
utilíssim l’existència d’un pacte educatiu per a les Illes Balears.
És a dir, la iniciativa començada per Illes per un Pacte i que
després d’alguna manera el Consell Escolar de les Illes Balears
va assumir i ha traslladat a aquest Parlament i que s’hagi creat
aquesta comissió crec que és un fet important i molt positiu per
ell mateix. Per la mateixa manera també creuria que és una
decisió important i positiva i útil la possible elaboració d’una
llei d’educació per a les Illes Balears.

Clar, la Llei d’educació, crec que aquí hi ha una... si feim
una lectura de la Constitució i després de la transferència de les
competències educatives de les Illes Balears, perdó, de les
competències educatives a les diferents comunitats autònomes,
podem optar per fer-ne una lectura, entre cometes, més
centralista i més uniformitzadora de la Constitució, o més poc
centralista i més poc uniformitzadora. Crec que la legislació

estatal en matèria educativa hauria de ser una llei de bases, no
una llei que detalli moltes coses, etc., i hauria de donar molt
més marge a la creació de contingut curriculars propis de cada
territori, etc. 

Per tant, aquesta llei d’educació crec que està molt bé que
es faci, el que passa és que també ha de deixar un cert marge de
maniobra, si és que després volem que la llei sigui coherent
amb la possible aplicació d’autonomies de centres, etc. És a dir,
això és un equilibri, que jo crec que si es fa un esforç es pot
aconseguir perfectament, però que s’ha de tenir en compte que
és un equilibri necessari, no?, una llei d’educació de les Illes
Balears, però no entrar en el reglamentisme, per dir-ho
d’alguna manera, sinó deixar, repetesc, marges de maniobra.
Aquesta seria una primera cosa.

Bé, passant a comentar, i perdonau he pres una mica de
nota, la intervenció de la Sra. Núria Riera, és clar, jo lligar
termes absoluts, abandonament escolar, lleis, la veritat és que
som prou escèptic respecte d’això; és a dir, aquests
percentatges de 40 al 26% en uns anys, varen ser el mateixos
paràmetres per avaluar una situació d’abandonament escolar en
un any que en l’altre, vull dir, m’explic? Jo crec que les lleis
poden ajudar, evidentment, clar que sí, però no són la panacea,
hi ha unes realitats que pesen molt i la realitat de les Illes
Balears els darrers vint anys més aviat el que ha fet és tornar-se
enormement més complexa, per tant, tots els possibles
ingredients que dificultaven la percepció del procés escolar
com una via d’accés a una professió ben qualificada i ben
remunerada, més aviat jo crec que s’han precaritzat, no a
l’inversa, per tant...

Després, hi ha la qüestió aquesta que si els docents són
administració. Evidentment, jo diria que els docents formen
part de l’administració, però jo evidentment parlava de la part
de gestió política del sistema escolar quan parlava, en aquest
cas, d’administració. Jo sé que un director, evidentment, ha de
ser el representant de l’administració, diríem,
políticoadministratiu dins cada centre i a la vegada n’ha de ser
el portaveu de cada comunitat educativa cap a l’administració,
però bàsicament parlava de tot això. 

El tema de l’escolarització 0-3 anys crec que aquí, és clar,
a un moment determinat, si no record malament, m’ha parlat de
com haurien de ser aquestes microreformes, em sembla que ha
sortit un parell de vegades, la Sra. Camargo. Clar, jo ara aquí
no em posaré a fer una llista de com haurien de ser les
microreformes, primer no la sabria fer, no som als centres. Ara,
per exemple n’hi ha algunes..., una pregunta, tots els professors
que fan classes d’anglès al sistema escolar de les Illes Balears
a primària fan les classes en anglès i tenen un grau suficient
d’eficiència a l’hora de fer les classes en anglès? Això és una
microreforma, aquesta aspecte concret, idò, paf, si no tenen
formació suficient, canya! Que es formin a fons! I evidentment
que les classes d’anglès s’han de fer en anglès, això no ho ha de
discutir absolutament ningú.

Microreforma. En aquest centre necessitam una aula
d’acollida que funcioni a ple rendiment perquè ens arriba molta
població escolar vinguda de Sud-Amèrica, d’Àfrica, del nord
d’Àfrica, necessitam una aula d’acollida? Si necessitam una
aula d’acollida, això és una microreforma bàsica introduir-la,
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i si la deixam de necessitar, la llevam. M’explic? És a dir,
aquestes microreformes eren un poc..., jo record en certa ocasió
una conversa amb un director d’institut de Menorca, de Maó
concretament, devia ser el 1999, em diu: “home el nostre
institut en aquests moments, quan nosaltres el vàrem agafar
com equip directiu, era un autèntic desgavell, però vàrem
diagnosticar que era un problema de 25 alumnes”. És a dir, 25
alumnes en un centre de 600, per ventura és un poc exagerat
això, vàrem localitzar el problema i vàrem adoptar tot un seguit
de mesures, sense comunicar-ho a l’administració.

És a dir, les microreformes sobretot les han de generar els
que pateixen el problema i les han de generar des de la reflexió
i des de la complicitat de tots els afectats, i han de demanar que
l’administració, per dir-ho d’alguna manera, doni acollida a
aquella microreforma. I quan aquella microreforma deixa de ser
necessària, la substituïm per una altra, perquè jo crec que una
cosa que ha de tenir el sistema escolar, és que ha de ser molt
flexible i molt adaptable, no li posem rigideses excessives
perquè entre altres coses, els francesos que són l’estat jacobí
per excel·lència, el ministre d’Educació presumia, fa anys, que
ell sabia cada matí a les 9 quina lliçó ensenyarien als alumnes
francesos, evidentment això incloïa els algerians, quan encera
era una colònia francesa, que llegien un manual que es deia Els
nostres avantpassats els gals. Evidentment jo no crec en
aquests sistemes educatius, jo crec en un sistema educatiu
enormement flexible, adaptable, entre cometes legislativament
i normativament lleuger, que s’adapta a les situacions. Per tant,
jo crec que...

I després ha sortit un tema que vostè l’ha plantejat i també
ha sortit en algun moment, l’exigència de titulacions bàsiques
per accedir... Home! Per ventura sí, per què no? Perquè és clar,
aquí ens podem pensar una cosa i és que tenir el títol d’ESO
només vol dir tenir el títol d’ESO. No, tenir el títol d’ESO vol
dir haver adquirit tot un conjunt de capacitats que també te
donen una major habilitat, se suposa que per ser picapedrer, o
per ser no sé què. Per tant, per ventura les exigències d’unes
titulacions bàsiques seria una..., fixau-vos que quan posen una
exigència d’una determinada titulació per accedir a una
determinada professió, s’incrementen o no el nombre de
matriculats? Per tant, no veig per què no s’ha de poder introduir
un cert nivell d’exigència de titulacions bàsiques.

Després, la Sra. Camargo, és clar aquí ha sortit una cosa,
aquesta frase “els temps educatius són temps geològics”, hi
estic absolutament d’acord. Imaginar que adoptaràs, faràs una
llei, o una norma i immediatament es dispararan tots els
indicadors en clau positiva, això és que has manipulat, entre
cometes, la lectura de les intervencions que has fet, perquè no
succeeixen aquestes coses.

Després aquí hi ha una cosa i és que quan parlam del
sistema educatiu, un dels problemes que hi ha és que al sistema
educatiu se l’acaba fent responsable de massa coses, de tot
gairebé. Els escolars estan 5 o 6 hores a l’escola cada dia,...

(Remor de veus)

Molt més?...

(Remor de veus)

De secundària 7, molt bé, però és que 7 no és ni una tercera
part del dia. És a dir, hem de crear una idea de què l’escola és
un instrument més d’educació dels nostres infants i dels nostres
adolescents i ha de ser evidentment una institució que ha
d’aportar unes coses de formalitat, entre cometes, formativa,
que, per ventura, no aportaran la família, que és bàsica, la
família al final acaba sent el gran determinant. Qualsevol
enquesta de rendiment escolar de la població, ni col·legi
concertat, ni públic, ni masculí ni femení, el nivell sociocultural
de les famílies. Per tant, si no ataques el nivell sociocultural de
les famílies, la retòrica de la igualtat d’oportunitats pot quedar
molt bé com a retòrica, però la realitat és que el nivell
sociocultural és absolutament condicionant del rendiment
escolar i de la motivació escolar dels estudiants.

D’altra banda, el tema aquest de les microreformes ha sortit,
bàsicament la Sra. Camargo l’ha esmentat; bàsicament jo crec
que es tracta d’escoltar els centres i de permetre que els centres
generin, entre cometes, solucions als seus problemes. I
evidentment algú em dirà, però bé i això vol dir que els
ensenyants han de tenir una bona formació inicial i una bona
formació permanent; han de tenir capacitat de coordinació entre
tots els implicats a cada escola i a cada comarca. Per exemple,
heu pensant mai la manca absoluta d’articulació que hi ha entre
els centres de primària, els instituts a una comarca determinada
de Mallorca? Els alumnes que van a l’Institut d’Inca han parlat
els equips directius amb els centres de tota la comarca que
aporten alumnes a Inca i..., m’explic? És a dir, hi ha moltes
coses a fer que no són grans revolucions, per dir-ho d’alguna
manera, però que poden ser útils.

Després, com pot garantir-se un model lingüístic? Jo crec
que es tracta d’establir uns mínims d’ensenyament en català,
que sigui aquell mínim que garanteix l’objectiu final del
coneixement dels dos idiomes. Perquè si no es compensa des de
l’escola l’adquisició del català, amb capacitats comunicatives
orals i escrites, no ho farà la societat a moltes zones de l’illa de
Mallorca i, per tant, això es tracta de saber-ho. I evidentment
això vol dir que hem de partir de la idea, no només en qüestions
lingüístiques, sinó també en qüestions socioculturals, que les
Illes Balears són territorialment molt heterogènies i que, per
tant, no hi ha solucions absolutament universals per al conjunt
de les Illes Balears. L’escola de Campanet, que és el meu poble
i una escola que estigui situada a la badia de Palma,
probablement requereixen solucions diferents perquè l’alumnat
és diferent, el context és diferent, etc. I això la legislació ha de
permetre que sigui així.

Bé, evidentment aquesta pregunta del Sr. David Abril de si
els poders públics haurien de ser proactius, evidentment que sí.
Els poders públics, des dels ajuntaments fins el Govern de les
Illes Balears s’han de comprometre en l’educació de veritat i
per ventura de vegades no s’hi comprometen prou. Jo què sé,
per exemple de vegades hi ha coses..., ara jo a Campanet i
perdonau, cada matí veig una gran quantitat de dones
marroquines que acompanyen a peu els seus al·lots a l’escola.
No seria possible quan a les 9 deixen la criatura a l’escola, que
l’escola mateix oferís un programa a aquelles dones perquè
adquirissin unes determinades capacitats lingüístiques i unes
determinades vinculacions amb l’entorn en què viuen, etc. Clar,
això són recursos al final, però més enllà dels recursos és
pensar-hi. I jo crec que hi ha moltes..., aquí hi va haver una
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experiència del 99 al 2003 que era fer això a les 5 quan anaven
a cercar els alumnes a les escoles i va funcionar
meravellosament. Vàrem fer un acte final de curs amb 1.500
pares i mares que havien participat en aquesta activitat. És a
dir, perquè la integració intercultural no només es pot fer amb
els escolars, també s’ha de fer amb les seves famílies, perquè
si no es fa amb les seves famílies la cosa queda coixa, no?

Aquí hi ha una gran pregunta, quin marge tenim per establir
un model educatiu propi? La veritat és que en la situació
política actual estatal, som bastant escèptic perquè i a més no
només amb l’actual, jo tenc una experiència, perdonau que m’hi
refereixi, l’any 2002 la Conselleria d’Educació i Cultura va
elaborar el currículum integrat de llengua catalana i literatura
i llengua i literatura castellana a l’ESO. Això què volia dir? Era
un currículum integrat que consistia que els de castellà, els
d’anglès i els de català no han d’explicar tots tres què és un
adverbi, ho ha d’explicar un. I si ho explica un, vol dir que hi
ha més disponibilitat de temps per ensenyar la llengua com a
eina de comunicació oral i escrita, que és la prioritat que ha de
tenir l’ensenyament de llengua a l’escola. El ministeri ho va
impugnar i va decaure el decret. Clar, si ni tan sols això pots
fer, fotut anam, i ara tothom està desesperat per fer currículums
integrats, perquè ho varen veure com una maniobra molt
estranya i no hi havia cap mala intenció; hi havia la mala
intenció d’evitar la repetició de les mateixes coses a totes les
assignatures de llengua, que és una pèrdua de temps, a més a
més de generar una situació d’avorriment entre els alumnes. Per
tant... el marge...

El currículum. Per favor, hi ha una vigilància sobre els
currículums que fa feredat. Els currículums han de ser uns
currículums bàsics, però súper bàsics, i a cada comunitat
autònoma, i després a un altre nivell cada centre, s’han de
concretar amb unes connexions amb l’entorn pròxim, etc., etc.
Per tant la veritat és que som escèptic, però evidentment crec
que s’ha d’intentar en la mesura que sigui possible al màxim.

El paper dels consells i els ajuntaments, que és una cosa que
ha plantejat el Sr. Abril, crec que haurien de tenir un paper,
encara que -encara que és diferent els consells de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera- encara que crec que hi ha d’haver
una legislació balear, per dir-ho d’alguna manera, que sigui
clara per articular un sistema educatiu que sigui el mateix
sistema educatiu, més enllà que després la gestió d’aquestes
particularitat es pugui anar, entre cometes, descentralitzant.

El Sr. Casanova, bé, aquí hi ha una cosa que no sé si..., he
entès que em deia que trontollava..., és a dir, que era mala de
compaginar la idea de les microreformes amb la situació tan
canviant que s’està produint a les Illes Balears, no sé si ho he
entès bé. Clar, jo crec que una mica és un poc al revés, perquè
precisament si fos una situació d’estabilitat permanent per
ventura podríem..., i si fos molt homogènia la situació
probablement podríem establir normativa més de plantilla
diríem uniforme, però com que la situació és tan canviant i a la
vegada és tan heterogènia, probablement les microreformes et
permeten una capacitat de maniobra important. Després el
concepte aquest de flexibilitat crec que és un concepte..., i
després crec que té raó ell quan diu que en elaborar una llei
d’educació evidentment hem de parlar d’educació, però no està
gens ni mica malament contextualitzar el projecte que la llei

genera de gestió de l’educació, i plantejar uns objectius dins
l’àmbit de l’educació que també tenguin en compte la necessitat
de contextos externs a l’educació que condicionen l’educació,
i per exemple aquí crec que una referència a la necessitat de
crear a les Illes Balears un context cultural potent, per exemple,
jo crec que com a mínim com a principi filosòfic de la llei
d’educació seria molt coherent, perquè -repetesc- el concepte,
l’element de nivell sociocultural de les famílies és el gran
element determinant del rendiment escolar en darrera instància;
per tant aixequem el nivell sociocultural de les famílies, i això
pot quedar perfectament plasmat, per què no?, en una llei
d’educació.

Bé, no sé si he acabat de respondre tot el que heu plantejat.
Disculpau si no ho he fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Ara té la paraula el Sr. Jordi
Llabrés per un temps de deu minuts.

EL SR. EXPRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
LES ILLES BALEARS (Jordi Llabrés i Palmer):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que hi ha punts que
s’han tocat per distints ponents que m’han demanat explicació
o comentari. 

Tema de coordinació cogestió, el vull posar damunt la taula
perquè tant quan en Damià era conseller i jo era regidor de
l’Ajuntament de Palma ens trobàvem amb el gran problema de
com coordinar l’edificació de centres públics i com fer-ne ús.
Va un dels grans debats que vàrem tenir nosaltres dos i com
finançar aquesta construcció de centres. Per tant d’aquí ve la
implicació o hi ha d’haver la implicació directa i explícita de
l’administració local amb la conselleria per tal de planificar
aquesta construcció i, a part, veure viabilitats econòmiques,
perquè vàrem arribar a firmar convenis, hi ha dos o tres centres
que s’han fet amb convenis, es varen fer amb conveni amb
l’Ajuntament de Palma, que varen permetre la seva edificació.

Després també vàrem tenir una situació..., la situació de
cogestió és com gestionam la jornada no lectiva dins els
centres, com gestionam els espais que estan construïts, ja dic,
gimnàs, biblioteca, menjador...; com gestionam les colònies
d’estiu, com gestionam els tallers, com gestionam l’obertura
d’aquest centre al barri perquè distintes entitats puguin fer-ne
ús, com tenim aquest centre en plenes condicions perquè
l’endemà matí pugui funcionar com a centre. Aquí és la gran
implicació que hi ha d’haver i que s’ha de fer per part de
l’administració local i l’administració educativa, i aquí a
vegades hi ha enfrontament per distints tipus... D’aquí ve la
meva proposta damunt la taula.

I aquí després, clar, perquè després tenim aquí l’educació
d’adults. Moltes d’ajuntaments, a través del mateix ajuntaments
o les comunitats, la del Raiguer, la que sigui, fan oferta
d’educació d’adults. Aquesta oferta d’educació d’adults molts
de pics ens trobam que els ensenyaments que es fan no estan
homologats o no tenen una validesa per part de titulació
acadèmica consensuada amb la Conselleria d’Educació, i ens
trobam que després aquests cursos, qualcú fa aquests cursos, i
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després quan va a presentar-los perquè els ho validin com a
currículum no són acceptats. Després ens trobam una altra cosa,
també, que hi ha Conselleria de Treball, la Conselleria de
Formació, entitats públiques, entitats privades, que fan cursos,
distints tipus de cursos, i a vegades no tenen espais; per tant els
col·legis públics podrien fer..., públics o els col·legis amb
l’oferta que hi hagi de centres, en poden fer ús, d’aquests
espais, que estan dotats: parlam de wi-fi, parlam de projectors,
parlam d’infraestructura de mobiliari, parlam de cadires,
parlam... Per tant tot això requereix una cogestió, una
coordinació i una implicació directa de distints elements, més
quan deim, en aquest projecte que s’ha presentat, que la
societat és fonamental dins aquest projecte, i obrir el centre i
que sigui participativa, etc., és fonamental. 

Després, també se m’ha comentat per un parell de ponents
el tema de 0-3, NESE i altes capacitats. Bé, jo ho plantejo com
a docent que som també en actiu i don classe a secundària
actualment, a ESO. És a dir, un professor dins una aula que té
distints elements amb distints camps d’aprenentatge i capacitats
d’aprenentatge si el professor en un moment determinat no té
un suport, no té un reforç o no hi ha unes capacitats de
detecció, ja sigui alta capacitat com sigui NESE com sigui
processos maduratius diferents, ens trobam que la càrrega del
professor és molt important. Quan he exposat aquesta idea l’he
posada dins el tema de l’escolarització, ràtios i professorat. 

Després, dins el camp de la Inspecció Educativa crec que
també ha de ser l’element vertebrador per part de
l’administració per ajudar a tota aquesta cogestió i coordinació,
per facilitar camps d’arribada i per intentar a un moment
determinat afavorir una avaluació, afavorir també una
rectificació o afavorir uns projectes, etc., que condueixin a
aquest bé comú que ha de ser l’educació.

Després, també se m’ha demanat, o s’ha posat damunt la
taula, el tema de titulació, demanar titulacions pel tema que
l’empresa... és a dir, si vol contractar un cuiner que tengui la
titulació, etc. Jo no hi aniria tant a la “titulitis” com a la
capacitat, és a dir, és vera que a vegades has de menester, és a
dir, vols incentivar que es faci una formació professional i tal,
però això ho regularà el mercat, el mateix mercat regularà
aquesta capacitat, és a dir, de cada vegada més el mercat és més
competitiu i cada vegada més s’exigeix al treballador que
estigui qualificat, però de vegades posar entrebancs... perquè
tots sabem, per exemple, en el món dels serveis que hi ha grans
professionals que no tenen títol i que han nascut o que han
pujat des de cigró, com diem, des del treball, de l’experiència
i tenint bon mestre dins el lloc que tenia de feina. Per tant, això
jo ho pos entre parèntesi, és a dir, som més partidari de la idea
del meu company Damià Pons que quan acabes l’ESO, si has
acabat l’ESO, t’han donat unes capacitats i unes habilitats prou
suficients per arribar a segons quin llocs, després ja serà dins
el teu procés maduratiu o dins la teva formació que triaràs anar
cap a un camí o cap a l’altre.

Després, el tema dels consells escolars. Crec fermament en
els consells escolars i crec que la cama fluixa dels consells
escolars són els pares i els alumnes, motiu, perquè els pares i
els alumnes duren tres, quatre anys allà dins, professors, centre,
el professors, direcció, equips directius normalment duren
molts més anys, tenen molta més experiència i quan un pare

aterra allà la capacitat que té i la coneixença que té està
desequilibrada amb aquests altres dos o tres grups. Igualment
passa amb els alumnes. Crec que s’ha de potenciar i s’ha
d’afavorir la participació dels pares i dels alumnes dins els
consells escolars, s’ha d’afavorir i s’ha de potenciar.

Després, el tema que també que ha cridat més l’atenció i
l’he deixat pel darrer, bé, també... un moment, bé, he parlat...
de la implicació de l’administració local ja n’he parlat, de la
cogestió també, diferenciar espais també. Del tema que he
deixat darrer és el tema del professorat ha de ser un docent
professional i no ha de ser un militant, no?, jo l’he emmarcat
dins, ho he estriat un poc el tema dins el tema de l’aplicació del
PALIC, on he dit que les llengües han de ser vehicles de
comunicació i no de confrontació. Aquí vull dir que els
professionals, els mestres han de ser professionals capaços de
saber fer estimar la llengua, de saber fer estimar la cultura, de
fer saber estimar transmetre uns valors, d’atreure cap a tu
aquest alumne perquè sigui capaç d’estimar on viu i la llengua
que parla. Ara, la militància específica, amb unes idees pròpies
que no estan dins el context educatiu crec que fa mal a aquesta
valoració.

Això era la meva opinió. Gràcies.

Perdoni’m, no volia ser ofensiu en cap moment, referint-me
al Sr. Enric Casanova, no volia ser ofensiu, i els meus
plantejaments venien d’aquí.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llabrés. Hem acabat aquest debat,
agraïm la seva presència i les seves aportacions.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió fins
a les tres i mitja, que continuarem amb el programa i amb els
compareixents prevists.

Gràcies.
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