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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions. No hi ha substitucions.

Compareixença del Sr. Vicenç Martorell i Palou,
responsable autonòmic del Policia Tutor, i de la Sra. Núria
Calvera i Navarro, directora del Col·legi Madre Alberta,
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. Vicenç Martorell Palou, responsable
autonòmic del Policia Tutor; i de la germana Núria Calvera
Navarro, directora del centre concertat Madre Alberta, ponent
experta en plurilingüisme. Aquestes intervencions estan
previstes dins el 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. Vicenç Martorell Palou i la germana
Núria Calvera Navarro. La Presidència, en nom de la comissió,
els dóna la benvinguda.

Té la paraula el Sr. Vicenç Martorell, per un temps de vint
minuts.

EL SR. RESPONSABLE AUTONÒMIC DEL POLICIA
TUTOR (Vicenç Martorell i Palou):

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, en aquesta
compareixença explicaré el funcionament del programa de
Policia tutor que impulsam des de l’ISPIB. Començaré fent una
petita història i després aniré descrivint, en la mesura que em
doni el temps, tot el programa així com funciona i així com va
ser dissenyat.

En els inicis aquest programa va sortir a demanda de
recursos que l’any 2001 va fer la direcció de l’IES Guillem
Cifre de Colonya de Pollença a l’ajuntament d’aquest municipi
en relació amb diverses problemàtiques sorgides entre
l’alumnat i el seu entorn; es dugueren a terme un seguit de
reunions entre l’equip directiu del centre i la policia local de
Pollença a fi d’elaborar un projecte de treball anomenat Policia
tutor, de les quals va sortir el primer esborrany de treball en
aquesta matèria. Tenint en compte que l’actuació dels possibles
conflictes de caire juvenil a l’entorn de l’escola podia donar
lloc a situacions delicades, aquesta proposta de treball es va
traslladar a la comissió del programa de prevenció i abordatge
de conflicte juvenil que va tenir lloc a Pollença el gener de
2002. En aquesta comissió es varen tractar aspectes positius i
negatius de la figura del policia tutor, i es definiren uns
objectius bàsics d’actuació. Al mateix temps es va subratllar el

fet que la funció d’aquesta figura era molt delicada, alhora que
es va assenyalar que seria molt difícil arribar a ser un
professional neutral. A partir del mes de febrer de 2002 s’inicià
en proves el primer programa de policia tutor, amb un sol
centre adscrit, fins al mes de juny del mateix any, moment en
què es va fer balanç i es va comprovar que els resultats havien
estat molt positius. En el següent curs, del 2002 al 2003,
s’estengué el programa a la resta de centres d’educació de
secundària i primària del municipi, i posteriorment aquest
programa també es va estendre a altres ajuntaments com els
d’Alcúdia i Sa Pobla.

D’altra banda hem de reconèixer explícitament la tasca
educativa de l’escola, inherent a la responsabilitat de tota la
comunitat educativa. L’escola s’insereix en un entorn social
que determina la realitat que l’envolta i les característiques
pròpies de l’alumnat i de les famílies que hi participen. La tasca
educativa dels nins, les nines i els joves en general no és
responsabilitat exclusiva de l’àmbit escolar, sinó que és
indispensable la feina d’un conjunt de la societat que conforma
l’entorn escolar; per tant la coordinació i la feina en xarxa dels
diferents actors dels serveis públics -educació, salut, serveis
socials, menors, joventut, policia local, etc.- tant a l’àmbit
autonòmic com insular i del municipi es fa absolutament
necessària.

Des d’aquest punt de vista conjunta neix la possibilitat
d’incorporar la figura del policia tutor com un recurs més per
atendre la problemàtica que envolta els joves, especialment
dins l’àmbit escolar. Tal com s’ha destacat abans, el model duit
a terme a Pollença té per objecte resoldre la majoria de casos
no considerats d’àmbit penal, mitjançant intervencions de
mediació entre les famílies, amb els menors, amb el
professorat, etc. Aquest fet dóna com a resultat un gran nombre
de casos resolts sense necessitats d’acudir a instàncies judicials
i sempre utilitzant de forma conjunta els recursos municipals,
treballant en xarxa en totes les àrees municipals competents en
matèria de menors, com l’àrea de serveis socials, l’àrea
d’educació, l’àrea de cultura, la de joventut o la de seguretat
ciutadana. D’aquesta manera s’aconsegueix arribar a una entesa
entre les parts i resoldre el conflicte; en moltes ocasions el que
es necessita és un professional neutral que actuï entre els
centres educatius i l’alumnat i les famílies per aconseguir
arribar a un acord i resoldre una possible problemàtica.

Els treballs preliminars s’iniciaren en data 27 de març de
2008 a la Conselleria d’Interior i amb la Conselleria
d’Educació i Cultura. Es va signar un protocol general de
col·laboració per implantar i coordinar tot el programa de
policia tutor en els ajuntaments de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. La Direcció General d’Interior i Emergències
i Justícia i la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional assignaren dos tècnics per dur a terme
les funcions establertes en el protocol de col·laboració; entre
aquestes funcions hi havia l’elaboració d’un protocol de treball
homogeni i vàlid per a qualsevol ajuntament de les Illes
Balears.

Amb relació al desplegament del programa de policia tutor
que es va fer el curs 2009-2010 que es dugué a terme a la
Conselleria d’Administracions Públiques en col·laboració amb
la Conselleria d’Educació i Cultura i Universitats, es va crear
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un grup tècnic amb representants de diferents àmbits educatius,
socials, judicials relacionats amb els menors d’edat, en el qual
es debateren les funcions que llavors desenvoluparen els
policies tutors que treballaven als diferents ajuntaments de la
comunitat autònoma, amb l’objectiu d’establir les funcions i els
treballs futurs, així com el camp d’actuació d’aquests agents.
La seva tasca era establir les futures funcions bàsiques
d’actuació dels policies tutors de la comunitat autònoma. Els
organismes oficials als quals pertanyien aquest grup de tècnics
foren la Conselleria d’Administracions Públiques, la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, la Conselleria
de Salut, la de Família i Benestar Social, l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials, la Fiscalia de Menors i representants de
diferents equips directius de centres de primària i secundària,
del Col·legi d’Educadors, del Col·legi d’Educadors Socials de
les Illes Balears, del Col·legi de Diplomats i Diplomades en
Treball Social i Assistents Socials de les Illes, del Col·legi de
Psicòlegs, de les policies locals i doctors de la Universitat de
les Illes Balears. El tècnic de la Conselleria d’Interior i el
d’Educació adscrits al programa redactaren informes de
conflictivitat dels diferents centres d’educació secundària a les
Illes, orientaren per part d’aquesta conflictivitat les funcions del
policia tutor, i d’aquesta manera es donaren més recursos als
docents per treballar aquesta problemàtica. 

Després d’haver elaborat les funcions actuals i futures, així
com les característiques dels policies tutors o referents que
treballaven aleshores a les Illes, el grup de tècnics
col·laboradors va consensuar la redacció del primer programa
de Policia tutor i joventut el setembre de 2010, que fou un
manual tècnic d’implantació dels programes del policia tutor en
els municipis interessats de les Illes Balears. En data 10 de
març de 2015 el conseller d’Administracions Públiques va
dictar una resolució a proposta de la Direcció General
d’Interior, Emergències i Justícia per la qual s’aprovà el manual
tècnic d’implantació del programa en els municipis de les Illes
Balears, document que substituïa el programa de policia local
i joventut de l’any 2010. A petició del director general
d’Interior i Emergències el 10 de març de 2015 es va sol·licitar
a la Fiscalia General de l’Estat l’emissió d’un informe sobre
diferents qüestions relacionades amb algunes funcions de
policies tutors de les Illes Balears, i en data de novembre de
2015 el fiscal de la sala coordinadora de Menors va emetre un
informe sobre el programa Policia tutor, i aquest programa es
va adaptar a les indicacions del citat document de Fiscalia.
Actualment la Llei de coordinació de policies locals 4/2013
contempla dins les funcions pròpies de coordinació de la
policia local el programa de policia tutor.

Quins són els objectius del programa de policia tutor? La
finalitat d’aquest programa és establir un marc homogeni que
serveixi de guia útil per implantar de manera adaptable i
flexible el servei de policia tutor en els cossos de la policia
local dels ajuntaments de les Illes Balears que hi estiguin
interessats. En els municipis on no hi ha cossos de policia local
constituïts també es pot implantar aquest servei policial
específic mitjançant els policies locals de l’ajuntament, amb les
adaptacions necessàries atenent les necessitats, la població i els
recursos municipals existents. Els objectius general que té per
assolir aquest programa són la creació d’un marc de policia
tutor i treball en matèria de menors adaptat a les diferents
realitats socials existents a les Illes Balears, com una guia

d’implantació d’aquest servei policial a través de les policies
locals, segons permet l’article 8.2 de la Llei 17/2006, de
novembre, integral de l’atenció dels drets de la infància i
l’adolescència de les Illes Balears. Un altre objectiu és la
creació per part dels ajuntaments de l’especialitat de policia
tutor dins les plantilles de la policia local, d’acord amb l’article
20.2 de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals. I
l’altre seria la creació d’un manual de procediments de treball
normalitzats, per homogeneïtzar i professionalitzar els agents
de la policia local encarregats d’exercir les funcions de policia
tutor. En definitiva, el que pretén el programa és crear una
especialització policial des de la perspectiva preventiva,
adreçat a protegir el menor i a respectar els drets de la infància
i de l’adolescència. 

Bé, les característiques generals del Policia tutor són una
formació específica, especialitzada en cooperar amb la
resolució de conflictes privats i en l’entorn escolar, assignant
expressament per solucionar-los una col·laboració propera, que
facilita la resolució d’aquests problemes, incloses les conductes
de risc relacionades amb menors dins el medi obert. Es tracta
d’una policia local dedicada especialment a col·laborar amb el
món educatiu i amb els professionals de l’àmbit social, sense
perdre la condició d’agent d’autoritat, tot i el que això
representa. S’ha definit en el programa un perfil personal i
professional dels agents que han de dur a terme aquesta funció.

Els agents de Policia tutor disposen d’uns elements que
consideram imprescindibles de comunicació, com són el telèfon
mòbil corporatiu, el correu electrònic corporatiu, que són dos
elements molt importants perquè els policies tutors
desenvolupin la seva tasca, atès que fonamentalment la
informació sobre les incidències relatives a menors ocorregudes
al llarg de la jornada laboral d’aquests agents, se’ls comuniqui
directament, així es garanteix més la intimitat i l’anonimat del
menor. També és important l’ús del telèfon corporatiu en el cas
de menors localitzats fora d’horari escolar, per fer les gestions
des de la via pública directament amb els centres docents
respectius. El telèfon o el correu electrònic oficial poden estar
a l’abast dels pares i les mares, o d’altres usuaris d’aquest
servei, per tal de garantir un servei personalitzat i de qualitat.

Una altra de les eines que utilitza el Policia tutor són les
xarxes socials corporatives. És d’interès per a aquest servei que
cada ajuntament compti amb els perfils a les diferents xarxes
socials de moda, ja que gran part de les comunicacions i de les
relacions interpersonals es donen a través de les TIC,
especialment entre els menors i joves perquè és la seva forma
de relació habitual avui en dia.

La formació. Els policies tutors treballen en els municipis
de les Illes Balears adherits a aquest programa, han de fer un
curs de formació específica de Policia tutor i treball amb
menors, en la mesura que sigui possible organitzat per l’Escola
Balear d’Administracions Públiques i també té validesa la
informació impartida per altres entitats competents en la
matèria, com és la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, dins el protocol marc que te establert del programa
d’Agente tutor. Però en aquest cas cal realitzar una sessió
informativa adaptada al present programa impartida per
l’ISPIB.
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Quant a la formació contínua cal la realització de seminaris
de reciclatge, jornades tècniques específiques anuals per
mantenir al dia els coneixements quant a la normativa i als
recursos específics relacionats amb els menors d’edat en tots
els àmbits que es defineixen en el programa. La Direcció
General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria
d’Educació i Universitat col·labora també amb la formació dels
policies tutors.

Una altra de les eines de què disposa el Policia tutor és la
intranet corporativa de l’ISPIB. A l’Institut de Seguretat
Pública disposam d’una intranet corporativa, un sistema de
microlloc per als policies tutors referent a les Illes Balears, amb
accés privat i restringit amb usuari i contrasenya. La informació
s’allotja en el servidor propi de la CAIB i així es garanteix el
màxim de seguretat en el contingut de l’espai digital. Aquesta
eina permet compartir informació vàlida i homogènia entre tots
els agents que desenvolupen aquest servei i conèixer de primera
mà la informació important relativa al seu servei policial.
L’ISPIB també compta amb una pàgina web pública, on es pot
compartir informació de caràcter general amb la ciutadania i
donar a conèixer aquest servei policial.

Quines són les funcions del Policia tutor? Dins el context de
treball dels policies tutor dins l’àmbit escolar, una de les
funcions principals dels policies tutor és protegir l’entorn
escolar i resoldre els conflictes que puguin sorgir en aquest
àmbit, juntament amb la resta de serveis que treballen amb
menors d’edat. Els policies tutors són agents de policia local
especialitzats en la resolució de problemes que afecten els
menors d’edat i els trets principals que el caracteritzen són la
proximitat i la integració en l’entorn escolar i la resolució de
conflictes en què els menors són els protagonistes, excepte en
els d’àmbit penal.

El context del treball dels policies tutor dins el medi obert,
igual que dins el medi escolar, és l’atenció als menors d’edat,
igual d'important en la resta de contextos que freqüenten, com
ara el d’oci. Per això els policies tutor referents han de posar
una atenció especial en els àmbits que es presenten a
continuació i que pertanyen al medi obert, que és per tant,
sempre el marc normatiu que afecta a la policia local en els
àmbits de treball. Dins aquest medi obert són actuacions en la
via pública i en espais públics del municipi. Actuacions en
l’àmbit familiar urgents o a petició dels professionals de l’àmbit
socioeducatiu. Actuacions en els locals i establiments públics.
I actuacions en altres àmbits freqüentats per menors d’edat.

Les funcions de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques respecte del programa són: elaborar protocols de
treballs homogenis vàlids per a qualsevol ajuntament de les
Illes Balears; configurar i mantenir un quadre d’indicadors de
les activitats de policies tutor; habilitar un espai virtual a
intranet del sistema informàtic d’intercomunicació; coordinació
i gestió dels cossos de la policia local de les Illes Balears, que
permeti als agents intercanviar informació; aportar als policies
tutor la informació i la normativa actualitzada en relació a la
seva feina i assessorar en els casos concrets; crear un sistema
d’auditories adreçat a la millora contínua del servei.

Les funcions que fa la Conselleria d’Educació i Universitat
són les següents: canalitza la informació adient a l’ISPIB sobre

les problemàtiques relatives a la seguretat ciutadana en els
centres educatius, així com aportar recomanacions oportunes
per tal de prioritzar la implantació als centres amb més
necessitats, de manera que el resultat esperat sigui un treball de
coordinació i comunicació estable i efectiu. Facilitar la
integració de la figura del policia tutor a la comunitat educativa
del centre que s’hagi d’implantar aporta en el cas puntual que
ho sol·liciti l’ISPIB tècnics especialitzats en matèria de centres
educatius els coneixements suficients per treballar amb
problemàtiques derivades dels continguts d’aquest protocol. I
participar en els procediments de queixes i reclamacions del
servei policial, traslladar les incidències rebudes a l’ISPIB i fer-
ne conjuntament un anàlisi i una valoració tècnica que permeti
assolir la resolució efectiva de la incidència detectada.

El treball en xarxa. El treball en xarxa entre els policies
tutor i els diferents serveis que treballen amb els menors d’edat
és de gran importància, ja que l’èxit del programa està en el
treball conjunt. En aquests s’articulen les accions necessàries
per mantenir i fomentar les relacions entre el personal del món
educatiu, social, policial i judicial. L’èxit del programa rau en
la suma de tots els esforços possibles en matèria de menors
d’edat, esforços que condueixen a la unitat d’acció i a la
conseqüència de bons resultats en la millora de la protecció
dels més vulnerables, és a dir, els joves que són el futur de la
nostra comunitat.

Com es quantifiquen les accions del programa? Anualment
es realitza una memòria, als ajuntaments es reuneixen
anualment totes les àrees implicades amb el programa per
avaluar-ne el funcionament i, a la vegada, han d’elaborar una
memòria de les actuacions anuals per poder fer balanç de les
accions i conèixer la problemàtica del municipi relacionada
amb els menors d’edat en els diferents àmbits. L’Institut de
Seguretat de les Illes Balears al final de cada curs escolar
sol·licita a cada ajuntament les dades de la memòria i les
actuacions dels policies tutor, dins els àmbits escolars i del
medi obert, amb l’objectiu d’elaborar una memòria conjunta
d’actuacions de tota la comunitat autònoma. D’aquesta manera
es pot fer un seguiment tipus d’incidències més notòries que
han tingut en el lloc i intentar cercar-hi solucions.

La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i la
d’Educació i Universitat, ambdues implicades en el programa,
han de crear un sistema de tutories adreçat a la millora contínua
del servei de Policia tutor i referent. L’òrgan encarregat
d’aquest seguiment d’aquest programa és la comissió mixta,
indicada en el punt 5 del protocol que la Conselleria d’Hisenda
i Educació i Universitat per a la implantació del policia tutor en
els municipis de la comunitat autònoma. Al final de cada curs
escolar l’ISPIB ha emès un informe vinculant sobre la prestació
correcta del servei de policia tutor a cada municipi adherit i
aquest informe es basa en l’avaluació en l’avaluació que els
centres docents facin del servei, en la memòria d’actuacions
que cada ajuntament lliura al final de cada curs i en el control
que es realitza anualment des de l’Institut de Seguretat Pública.

L’estructura i la coordinació autonòmica i territorial del
programa de policia tutor ve marcada per les competències de
coordinació autonòmiques de les policies locals i dins aquest
marc l’ISPIB té la competència de coordinació del programa de
policia tutor.
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En la Llei 4/2017, de coordinació de policies locals, es
creen els consells de coordinació policials que integren tots els
responsables polítics i tècnics de cada ajuntament en matèria de
seguretat pública de les Illes per zones territorials concretes
juntament amb la conselleria competent en la matèria.
Actualment a les Illes hi ha vuit consells de coordinació que
engloben la totalitat dels municipis de la comunitat autònoma.
A l’inici de cada curs escolar s’han d’elegir els vuit
coordinadors territorials de cada consell de coordinació a través
dels mateixos agents adherits al servei i l’elecció del
coordinador és per majoria simple entre els mateixos policies
tutors.

El director general competent en matèria de coordinació de
les policies locals ha d’aprovar anualment a l’inici del curs
escolar el programa de coordinació amb els vuit tutors elegits
per coordinar-los i posteriorment cada consell de coordinació
ha de ratificar el nomenament del coordinador territorial.

Manual del procediment de treballs normalitzats. La
metodologia que utilitza per elaborar el procediment de treball
és la següent: en relació amb la memòria anual d’actuacions
policials dels policies tutors a les Illes, l’ISPIB elabora a través
de les dades trameses pels ajuntaments adherits al programa
una anàlisi de les dades i es comparen amb cursos anteriors per
veure’n l’evolució i les noves tipologies d’actuació.

A través de les diferents sol·licituds d’informació que els
policies tutors fan a l’ISPIB sobre actuacions en menors, els
tècnics d’aquest departament coneixen tota la problemàtica més
important que afecta el treball d’aquests agents en relació amb
els menors d’edat.

Els canvis normatius que constantment es donen
requereixen una difusió i una interpretació destinada als agents
que participen en aquest servei. Quan es dóna algun d’aquests
supòsits indicats anteriorment l’ISPIB estudia la possibilitat
d’elaborar un protocol d’actuació homogeni per aplicar a
qualsevol municipi de la comunitat autònoma i així donar
resposta a les noves problemàtiques o canvis legislatius
existents.

Per elaborar els procediments de treball aquests
procediments es consensuen a través  de l’administració que té
la competència en la matèria que es vulgui procol·laritzar.
Actualment feim feina en quinze protocols normalitzats de
treball, tots unificats i tots i cadascun dels policies tutors
empren aquest protocol en cada cas que surti.

I per acabar només vull dir que el programa actualment està
implementat a tots els ajuntaments de les Illes Balears, excepte
a dos o tres molt petits que actualment no tenen cap policia;
que el programa és un referent en l’àmbit estatal, recentment
l’associació de caps de policia de l’Estat espanyol ha concedit
un premi a aquest programa per les bones pràctiques policials;
que el nivell dels nostres policies està tan reconegut que fins i
tot els nostres policies tutors en aquests moments fan de
policies formadors del Programa d’Agente tutor que té la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb la qual
cosa podem dir que els nostres policies formen la resta de
policies de l’Estat espanyol en matèria de Policia tutor. I res
més, estic a la vostra disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martorell. Ara té la paraula la germana
Núria Calvera, per un temps màxim de vint minuts.

LA SRA. DIRECTORA DEL COL·LEGI MADRE
ALBERTA (Núria Calvera i Navarro):

Bona tarda, Sra. Presidenta, i a tots els aquí presents. Bé, en
primer lloc agraeixo l’oportunitat que se’ns brinda per poder
parlar del plurilingüisme, així és com se’m va demanar que fes,
i poder compartir la nostra tasca i les nostres experiències en
aquest àmbit amb tots vostès.

 També agraeixo l’obertura que tots vostès mostren quan
ofereixen un espai i un temps per escoltar persones i
institucions del camp de l’educació de les Illes Balears.

En primer lloc, i com molt bé saben, aquest no és un repte,
el plurilingüisme, del qual es puguin veure els efectes de forma
immediata o amb poc temps a una escola, sinó que és el resultat
del treball de molts d’anys dut a terme de forma constant.

Voldria començar explicant breument com es va iniciar
aquest compromís per part del col·legi Madre Alberta a l’hora
d’apostar per a què els nostres alumnes aconseguissin ser
competents en català, en castellà i en anglès.

El nostre centre va voler aprofitar l’oportunitat que
suposava el Decret 52/2006 pel qual es regula la convocatòria
per a la selecció de centres d’educació infantil i primària
sostinguts amb fons públics per implantar mesures de foment
de la competència lingüística de llengües estrangeres dels
alumnes de les Illes Balears, més endavant vàrem voler donar
continuïtat a aquesta idea a secundària i a batxillerat.

A més, vam ser un dels centres que voluntàriament van
avançar l’anglès al segon cicle d’infantil. Això ho férem
d’acord amb les normes que dictava la Conselleria d’Educació
i Cultura i tenint present com diu el decret, i ho dic textualment,
que “es garanteixi que el acabar l’etapa infantil l’alumnat tingui
una competència en aquella que els permeti seguir les matèries
de l’etapa de l’educació primària en qualsevol de les dues
llengües oficials”.

També en aquell temps volíem fer nostre l’objectiu
fonamental del projecte lingüístic, i cit una altra cop aquest
decret: “garantir que en finalitzar el període d’escolarització
obligatòria l’alumnat hagi aconseguit la competència lingüística
no solament en la llengua catalana i castellana, sinó també
almenys en una llengua estrangera”, i en el nostre cas és
l’anglès.

També sentíem que ens identificàvem, com diu el mateix
decret, en el fet de crear, i torn a citar textualment: “situacions
comunicatives des de petits per formar en la interculturalitat”
i acostar-nos al model europeu que ja en la resolució del
Consell de la Unió Europea del 31 de març de 1995 posava
l’accent en el “desenvolupament i perfeccionament de les
competències lingüístiques dels ciutadans i es reitera la
conveniència d’oferir als alumnes la possibilitat de prendre
dues llengües de la Unió Europea a més de les pròpies”.
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I continuant amb el que diu aquesta resolució del Consell de
la Unió Europea, expressa que “aprendre la llengua estrangera
té una funció educativa, doncs, actua com a factor d’integració
i cohesió social i fa del coneixement de les llengües estrangeres
un repte i al mateix temps una exigència social i professional
per a tots els estudiants que s’estan formant als centres
educatius”.

Dits els inicis que ens varen portar a aquesta aposta passaria
a dir les raons que hem tingut al llarg d’aquests anys.

En l’últim decret núm. 45/2016, del 22 de juliol, en matèria
de llengües estrangeres es reafirmen moltes de les raons que ja
fa temps ens han portat a mantenir i enriquir el plurilingüisme
al nostre centre. Tenim la ferma convicció que els nens i nenes,
abans del 7 anys, tenen les condicions idònies per aprendre una
llengua, el seu cervell és plàstic, és elàstic, diem que són
esponges i el seu aprenentatge és per osmosi i això ajuda al fet
que la fonètica sigui impecable. El tema del so i de la fonètica
és fonamental i creiem que es fa en aquests anys i així ho volem
portar a terme.

Creiem que educar des del plurinlingüisme és formar un nen
de cara al futur. Hem de tenir en compte també que estant aquí
a les Illes Balears, al llarg de la seva història ha estat un lloc de
pas de diferents cultures i visitants i la seva situació estratègica
en el Mediterrani ha facilitat aquest intercanvi. Això fa que no
puguem renunciar a l’aprenentatge de diverses llengües. En
aquest decret 45/2016 es descriu en un moment determinat que
·les Illes Balears és una societat plurilingüe i pluricultural en
dues llengües oficials, la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, i la llengua castellana”. 

D’altra banda, hem de tenir present el turisme, parlar
diversos idiomes permet la comunicació amb els nostres
visitants i ajuda a consolidar futurs treballs que contribuiran a
millorar l’economia de les Illes.

No s’ha de perdre tampoc de vista que davant un món cada
vegada més globalitzat hem de formar els nens i nenes
competents i fer-los capaços d’expressar-se no només en les
nostres llengües, sinó també en altres llengües com l’anglès. 

Em permetran que els comenti que a mi, o a les persones de
la meva generació, no ens feia falta de manera tan imperiosa
per als nostres treballs i les nostres... no ho sé, les nostres
relacions, el coneixement de llengües estrangeres, el seu estudi
era un enriquiment i molt profitós, però avui en dia el
coneixement d’idiomes sí és una necessitat i la volem atendre.
Els futurs ciutadans del segle XXI, és a dir, els nostres alumnes
actuals, han de ser plurilingües per poder interactuar dins un
món que no coneix fronteres, per poder accedir a estudis
superiors dins o fora del nostre país, per tenir les eines
necessàries davant un món laboral que exigeix de cada vegada
més la comunicació amb persones de tot el planeta. Davant
d’aquesta realitat l’escola ha de garantir que l’alumnat acabi
sent plurilingüe per tal de llegir, escriure, parlar i escoltar en
català, castellà i en llengües estrangeres, com és el nostre cas
l’anglès. 

El Decret 45 també recull les orientacions de la Unió
Europea quant a polítiques que promouen objectius a

aconseguir l’any 2020 i, entre d’altres, i llegeixo també un altre
cop de forma textual, diu: “esdevé prioritari el domini de les
llengües estrangeres pel seu paper primordial en la cohesió
social, en el desenvolupament personal i econòmic i en la
mobilitat professional. El plurilingüisme, per tant, és un valor
bàsic per afavorir la convivència i per augmentar les
perspectives d’inserció laboral de la ciutadania europea”. 

Dit això, passaria a dir com portem el plurilingüisme en el
col·legi Madre Alberta. S’ha de tenir en compte que en el
nostre col·legi conviuen des de fa molts anys i de forma natural
la llengua catalana i la castellana i, al mateix temps, volem que
l’anglès s’integri naturalment dins la nostra comunitat educativa
per tal que aquesta arribi a ser efectivament plurilingüe.

Pas a explicar les actuacions que en aquest sentit duim a
terme. Primer, els docents com a referents lingüístics, donam
molta importància des d’infantil fins a batxillerat a la figura del
professor com a referent lingüístic, els professors sempre usen
la llengua en què són referents amb l’alumnat, tant en
situacions formals com informals, és a dir, el professor que és
referent lingüístic en català o en castellà o en anglès, quan es
dirigeix als seus alumnes i els alumnes es dirigeixen a ell, doncs
sempre és en aquesta llengua, tant sigui a l’aula, a la classe,
com que es trobin a un passadís, etc.

Dos, matèries impartides en anglès. Si fa uns anys ens
vàrem acollir a les seccions europees d’un temps ençà en cada
curs impartim matèries en anglès, sempre seguint el que
estableix l’article 4 del decret 45, que diu de donar la
possibilitat d’ampliar l’ensenyament en una llengua estrangera
a una altra assignatura o mòdul no lingüístic del currículum. 

Tres, verticalitat dels departaments. Al nostre col·legi cada
departament que forma les diferents àrees es reuneixen
setmanalment i hi ha en els seus membres, a cada departament,
representants de totes les etapes del centre, és a dir, hi ha
membres d’infantil, de primària, de secundària i de batxillerat.
La coordinació i la relació amb tots els membres dels diferents
departaments és fonamental per mantenir-nos en una mateixa
línia i tenir sempre propostes de millora i de revisió. A més, els
departaments de llengües, castellà, català, anglès i alemany, es
troben en contacte permanent.

Quatre, auxiliars de conversa. Procuram que sigui un recurs
profitós, tenim auxiliars proporcionats per la conselleria i que
són nadius.

Cinc, activitats en diverses llengües. Nosaltres a l’escola
donam el bon dia cada matí, el bon dia ve a ser reflexions
d’algun valor o explicacions dels dies del que celebrem aquell
dia, per exemple el dia 30, que va ser el Dia Internacional de la
Pau, etc., aquests bon dies que donem cada matí els fem
indistintament en les tres llengües i en totes les etapes del
centre. Tenim projectes d’immersió lingüística, especialment en
educació infantil, en català, castellà i en anglès i, a més,
procuram que els actors que participin en representacions
teatrals o a l’escola siguin nadius de l’idioma.

Sis, àmplia oferta d’activitats a més del currículum. El
nostre centre abraça totes les etapes educatives la qual cosa
permet que els nostres alumnes que estan molts anys
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escolaritzats coneguin bé la nostra proposta, basada,
evidentment, en la normativa vigent perquè també ofereix la
possibilitat d’aprofitar experiències que reforcen el
plurilingüisme, com, per exemple, les estades trimestrals a
altres països, els intercanvis, el campus d’estiu d’immersió
lingüística en anglès, les activitats complementàries,
extraescolars, l’oportunitat d’obtenir títols oficials d’idiomes
fent els exàmens a la nostra escola com el de Cambridge, en
anglès, o el de Goethe, en alemany. Aquesta oferta a més de
millorar les habilitats lingüístiques del nostre alumnat també
ajuda que les famílies siguin més conscients de la importància
que té aprendre idiomes.

Punt set, formació del professorat. Aquest és un pilar molt
important al centre ja que som conscients que la formació
permanent dels nostres docents acaba afavorint, i molt, els
nostres alumnes. Dins el perfil de professors es contempla que
siguin competents i professionals en continua formació i
actualització i bon nivell en totes les llengües, català, castellà,
anglès.

Punt vuit, Pla institucional d’avaluació del plurilingüisme.
Tenim un pla institucional a la congregació d’avaluació de
plurilingüisme que ens permet revisar contínuament aquesta
qüestió per tal de seguir millorant.

Punt nou, el projecte lingüístic. Garanteix el domini de les
dues llengües oficials de la nostra comunitat autònoma així com
la competència lingüística en anglès i, a partir de secundària, en
alemany els alumnes que la triïn.

I punt deu, atenció a la diversitat amb mínims i màxims.
Molts dels punts explicats anteriorment ens porten a elevar el
nivell d’adquisició de les llengües i respectar sempre els
mínims del currículum oficial, això ens permet atendre la
diversitat en el sentit més ampli i portar el màxim rendiment al
potencial lingüístic de cada alumne, tot això utilitzant una
metodologia basada en la formació de grups flexibles,
desdoblaments, professors de suport, adaptacions curriculars.

Pel que fa al document del Pacte per l’educació de les Illes
Balears, que ha estat lliurat al conseller perquè el presenti i faci
la seva aprovació al Parlament, veiem que té present el
plurilingüisme, però hi ha un punt que m’agradaria destacar i
és la necessitat que es respecti i augmenti l’autonomia del
centre, al qual dedica el número 4 d’aquest document. Creiem
en aquest augment d’autonomia que defensa el pacte perquè
segons els contexts hi ha diferents necessitats, ens ajudaria molt
que hi hagués més autonomia d’organització, distribució
d’hores per fer la planificació dels projectes. Creiem, deia, que
podria ser més beneficiós i estar més d’acord amb la realitat,
per descomptat sempre tenint en compte els objectius que
demana la legislació i sense entrar-ne en contradicció, però
cada centre hauria de tenir la capacitat de prendre les millors
decisions per als objectius de cada etapa i garantir sempre que
quan l’alumne acabi la seva escolarització, que és al final,
domini les llengües catalana, castellana i almenys l’anglesa. 

Cada centre hauria de tenir la llibertat de preguntar-se com
fer-ho, com educar en el centre tenint en compte el seu context
en el sentit més ampli, les infraestructures, l’entorn, les
famílies, la logística, i així anar caminant cap aquesta qualitat

educativa que volem tots, envers aquells que són el futur de la
societat, els alumnes. Volem formar alumnes que tinguin uns
valors sòlids i que siguin competents i plurilingües, perquè
puguin contribuir al fet que aquest món sigui millor, com és el
desig de tots.

Moltes gràcies per la seva atenció i qued a la seva
disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, germana. I ara una vegada acabades
aquestes exposicions i per tal que els grups parlamentaris
puguin formular preguntes o observacions, procedeix donar la
paraula als grups. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Sara Ramón, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Moltes gràcies. Bé, en primer lloc molt benvinguts aquí i
moltes gràcies per l’explicació que ens han donat, que és molt
enriquidora perquè és a nivell tècnic i d’experiència pròpia i
crec que nosaltres estam aquí una mica per escoltar.

I començaré pel Sr. Martorell. Li diria que ens ha donat
molta informació i tal vegada alguna pregunta si ja l’ha
contestada m’ho fa saber. Aquí en aquesta comissió s’ha parlat
molt d’abandonament escolar i de fracàs escolar, que realment
és una de les xacres educatives que tenim. Hi ha molts de
factors del fracàs escolar, però un és el fracàs social i, com s’ha
dit, està clar que aquest pacte educatiu no és la panacea, ni serà
la solució, però si treballam per això està clar que hem de
cercar els camins per millorar, perquè hem de baixar aquest
abandonament escolar. I no podem xocar amb una llei estatal,
però sí que podem treballar en competències pròpies i jo crec
que per exemple en el Policia tutor, hi podríem treballar i
podríem perfilar molt més aquesta figura perquè realment són
uns grans professionals, persones molt preparades, molt
formades en la mediació, que com ha dit, fan tant a assetjament
de TIC, violència masclista, són unes persones de proximitat,
que això és molt important tan en adolescents, conèixer
l’entorn, està coordinats amb els serveis socials, i bé, jo crec
que és una figura que crec que s’hauria de potenciar.

Hi ha coses que vostè ha dit que crec que estaven dins les
meves preguntes, però ho tornaré repetir perquè les refermi.
Primer la seva opinió, m’agradaria saber si vostè pensa que
això s’hauria de regular, si s’hauria de regular el número mínim
de policies tutor, segons els ajuntaments..., no avui ni demà,
però sí caminar cap aquesta regulació, que segons el número de
centres escolars, segons el tipus d’alumnat de cada municipi, es
pogués regular aquest número de policies tutor, i que no pogués
canviar cada volta que hi ha un canvi polític, tal vegada arribés
un canvi polític i digués ara no és necessari perquè hi ha altres
necessitats i desapareix aquest figura, sense ser ben justificat.

He entès que hi havia els mateixos protocols a tots els
municipis. A mi m’havien dit que no hi havia aquest protocol
preventiu que s’aplicàs exactament igual a tots els municipis.
M’agradaria saber si és preventiu, està ja fet i si s’aplica amb
igualtat.
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Saber si els ajuntaments estan suficientment conscienciats
d’aquesta figura, dels bons resultats que ha tengut. I si tenen
suficients incentius o s’hauria de seguir treballant en millorar
aquests incentius cap als ajuntaments i que així promoguessin
aquesta figura.

I bé, agrair-li tota l’extensa explicació que mirarem en el
Diari de Sessions.

A la Sra. Calvera, dir-li que la realitat, com vostè diu, que
ens ha tocat viure en un moment diferent, que és un món
globalitzat, que hem de caminar cap a conèixer les dues
llengües de la comunitat i una llengua estrangera, i això és una
cosa que no podem obviar des d’aquí. Tenim una comunitat on
el primer motor és el turisme i que hem de donar aquestes eines
a l’alumnat perquè no se’ls tanquin portes, que això és molt
important. Ahir sortia una notícia que un 12% de centres
escolars tan sols tenen dues assignatures en llengua estrangera.
Això ja és una opinió personal, però pens que tan sols amb això
no es poden assumir les competències d’una llengua estrangera.

Li volia demanar que ens expliqués el model, però crec que
ha fet una explicació prou extensa d’aquest model que me
pareix molt complet. M’agradaria que em pogués explicar
quina implicació tenen les famílies dins aquest model, que
m’imagín que és difícil, és un camí llarg i és difícil d’implantar,
així com la implicació que tenen els docents.

Si creu que aquest model podria ser extensible a altres
centres de la nostra comunitat. I si els recursos econòmics són
molt grans per poder arribar a aquest fi, o ho veu fàcil d’assolir.

I res més. Donar-li les gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramón. I ara pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Presidenta. Tractaré de cenyir-me al temps, també
perquè deman disculpes per avançat perquè he de partir després
de fer la meva intervenció. 

Gràcies al Sr. Martorell i a la Sra. Calvera per les seves
aportacions. Jo crec que és molt interessant tenir l’oportunitat
d’escoltar de primera mà aquesta experiència del Policia tutor
del Sr. Martorell, que encara crec que no s’ha difós
suficientment, coneixíem la seva existència, però jo crec que
cal difondre més el seu paper perquè de vegades es pot
confondre i vostè ha estat clar en el paper que es juga des
d’aquesta posició que policies locals ocupen quan
s’encarreguen d’aquestes tasques d’actuar com a Policia tutor. 

De fet l’altre dia als principis d’aquesta ponència va
comparèixer aquí la Sra. Escoda, que és la directora de
CONVIVÈXIT i vam parlar també sobre els greus problemes
que tenim en determinats centres, no en tots per igual, i les
diferents mesures que s’estan posant en marxa per tal de
garantir aquesta convivència que, des del meu punt de vista

també, hauria de passar per la intervenció d’educadors socials
i també per la intervenció de la comunitat educativa en el seu
conjunt, de les famílies, de les FAPA, de la gent dels barris; és
a dir, que no hauria de passar només per una diguem-ne de
control i de vigilància, que això segurament és un poc el darrer
extrem, en una situació que no es pot de vegades resoldre d’una
altra manera. Per això també s’ha de posar en valor la tasca que
vostès fan.

Unes preguntes concretes. Com valoren actualment vostès
el nivell de conflictivitat que hi ha a les aules i quina relació pot
tenir aquest nivell de conflictivitat amb l’absentisme? Perquè
sabem que som una de les comunitats amb un abandonament
prematur o més elevat, si això podria tenir relació amb la
conflictivitat? Possiblement és multifactorial i no és una sola
causa, però pensa que això afecta? I quines millores, des del
seu punt de vista, es podrien incorporar per tal de rebaixar
aquestes situacions de les quals vostè s’encarrega.

Després si des del punt de vista de la formació que reben,
necessitarien més personal, si poden cobrir tots els centres, si
poden arribar a tot. Bé, si s’entén que estan ben dotats, tant de
formació com de personal per tal de fer front a la seva feina.

Una pregunta concreta també, des de FAPA Eivissa es va
promoure una iniciativa per reclamar un compromís social per
tal de pal·liar aquest aforament de botellots entre adolescents.
No sé si des d’Eivissa, que he vist que és una de les illes a la
qual percentualment vostès fan més intervencions, si s’han
posicionat en aquest sentit, si han hagut de fer alguna cosa, o si
això els escapa de les seves competències.

I finalment a la Sra. Núria Calvera, és molt interessant tot
el que explica, de com en el centre Madre Alberta es poden fer
càrrec d’aquesta manera no només de tres llengües, sinó fins i
tot una quarta, és una cosa prou insòlita. Però també s’ha de dir
que no en tots els centres es gaudeix de la mateixa possibilitat
de poder dedicar-li aquesta atenció, també per la manca de
recursos; és a dir, Madre Alberta sabem que està molt ben
dotat, sabem quin tipus de centre és. I és clar, això també me fa
pensar en com vostès pensen que les administracions
independentment de la qualitat del centre, s’hauria d’encarregar
de millorar el coneixement per igual d’aquestes llengües,
perquè aquest matí el Sr. Damià Pons ho deia amb molt
d’encert: si l’escola no garanteix uns mínims de competències
orals i escrites, no en castellà, no en castellà perquè la
competència oral en castellà d’adquirirà sí o sí o també, sinó en
català i, per descomptat, en anglès, també si és que es vol
assolir, aquesta competència serà impossible fer-ho d’una altra
manera, perquè a fora no s’aprendrà, en certes àrees de
Mallorca, segurament el català, i l’anglès ja ni en parlem.
Llavors com es podria des de l’administració fomentar que en
tots els centres, i no només en determinats centres, es pogués
arribar a assolir aquesta competència i que no recaigui tota la
responsabilitat en l’escola i en les seves característiques?

I després, finalment, per acabar, si podria comentar els
elements d’avaluació que es fan a Madre Alberta, d’avaluació
de la tasca del professorat que s’encarrega d’ensenyar aquestes
llengües. I per la meva part, res més.

Gràcies, i hauré d’abandonar la sala.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bona tarda i benvinguts, Sra. Calvera i Sr. Martorell.
Començaré per l’ordre en què han intervengut en les meves
preguntes, vaig directament a les preguntes.

Al Sr. Martorell li volia demanar..., n’ha parlat una mica per
damunt, però sobretot estava interessat a tenir una mica més
d’informació de detall sobre la formació, preparació que reben
els policies tutors, perquè està clar que hi ha temes molt
concrets, com per exemple la mediació o les habilitats de
mediació, que òbviament les han de...; imagín que les
imparteixen professionals, volia saber una mica com és aquesta
formació i qui la imparteix. Ha parlat de la Universitat en un
moment donat, també, però quin paper juga l’EBAP o quin
paper juga la Universitat en els diferent ítems que componen,
diguem, aquesta formació que reben estàndard els policies
tutors.

També li volia demanar si després de tota aquesta
experiència acumulada de funcionament sostingut dels policies
tutors si pensa, com a policia local també, que supòs que ha
estat policia tutor però també policia local molts d’anys, a més
vostè i jo fa molts d’anys que ens coneixem, ens hem vist pel
poble, si pensa que això d’alguna manera repercuteix també
positivament en el paper de policia de proximitat, en general,
que juga la policia local, si d’alguna manera també ajuda a
això, perquè a més hem viscuts uns temps, per dir-ho d’alguna
manera, de desprestigi de la policia o de segons quins cossos en
particular, i de la local en particular per coses que han passat
per exemple a Palma. 

També li voldria demanar si no considera -a més vostè ha
diferenciat clarament entre les funcions que té un policia tutor
i les funcions que té l’escola i demés- si no troba a faltar -que
és una pregunta que vaig fer també a na Marta Escoda la
setmana passada- si no pensa que s’ha perdut una figura que, si
bé és cert que ara hi ha un programa on s’introdueixen
educadors socials a les escoles, una figura que hi havia molts
d’anys i que crec que torna a ser bastant necessària, que serien
els educadors de carrer, que és vera que seria un recurs més,
que crec que tendria tasques molt diferenciades de les que fan
vostès i de les que fan els centres, però crec que ajudarien a
resoldre molts de conflictes, especialment de la població
juvenil, però segurament també entre infants, perquè a més
moltes vegades fora de l’escola, on continuen els conflictes o
on s’hi donen és a l’espai públic, a les places i als carrers, i
aquests educadors de carrer ja pràcticament no queden
ajuntaments que els mantenguin, quan era una figura que els
anys setanta, sobretot vuitanta, hi era.

I li volia demanar també una qüestió polèmica, que és
aquest protocol que va sortir en premsa fa un parell de
setmanes sobre el tema de la detecció del jihadisme a les
escoles, encara que no sigui un tema estrictament que tengui a
veure amb el pacte educatiu, però sí que em va alarmar perquè

a més es va com donar a entendre que això venia dels policies
tutors. Jo crec que allà es feia una sèrie d’asseveracions
delicades i que sobretot -és la meva opinió, eh?- l’error sobretot
està a donar a l’escola un paper que crec que no li toca, en
aquest cas, que és fer de policia, que li toca fer una altra cosa,
a l’escola, i sobretot perquè aquest document, no sé si venia o
no dels policies tutors perquè només sé el que ha sortit en
premsa, però, clar, justament crec que així com estava
expressat quasi quasi servia més estigmatitzar potser un
determina col·lectiu que no per ajudar al propòsit.

I a la Sra. Calvera li volia fer tres preguntes. Una, si tot
aquest programa, diguem, que ha engegat de plurilingüisme és
un leitmotiv del propi centre o si responia a una demanda de les
famílies, vull dir un poc quin va ser el punt d’inflexió, que
vostè l’ha exposat una mica, però més potser a nivell normatiu,
que es varen acollir a un decret i tal, però què és el que els va
moure un poc a fer això, si hi havia una demanda de les
famílies darrere, o dels docents... La segona que li volia fer, ja
que va ser un tema també polèmic la passada legislatura això
del plurilingüisme, quina és la titulació òptima que vostè
considera que seria vàlida per als docents que han d’impartir
una tercera llengua, perquè és un dels elements, evidentment,
determinants, tenir bons professionals que sàpiguen aquesta
tercera o quarta llengua. L’altra és el tema de les ràtios; li volia
demanar, si no és molta indiscreció, quines són les ràtios que
manegen a una aula d’aquestes trilingües al seu centre. I,
finalment, a primària i a secundària, si fan assignatures en altres
llengües, això, a cicle de primària o..., primer i segon cicle, no
sé si s’ha de distingir per cicles o no, a primària o a secundària
quantes assignatures en altres llengües que no siguin català i
castellà s’imparteixen, normalment, a un dels programes que
estigui funcionant, diguem, al nivell òptim.

I no tenc més preguntes. 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. Per tant donam la paraula al
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Josep
Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies, Sr.
Martorell, Sra. Calvera, per les seves intervencions. Jo tenia
unes preguntes pensades per al Sr. Martorell però són
repetitives d’algunes que ja li han formulat els meus companys
i, per tant, per no embolicar-los més i perquè després ja veuran
que tendran molt poc temps per respondre’ns, tot i que la
presidenta sempre és molt generosa amb els compareixents,
com així ha de ser, passaré directament a fer unes preguntes a
la Sra. Calvera.

Vostè ha fet referència al fet que el marc normatiu en el
qual s’inscriuen les matèries que imparteixen en anglès és el
Decret 45 de 2016; aquest decret quan va sortir recordarà que
hi va haver algunes crítiques que era massa restrictiu, que
permetia poc marge de maniobra als centres per oferir més
assignatures en anglès. Aleshores volia saber una mica quina és
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la seva experiència en aquesta qüestió, si amb els marges que
dóna el decret ha estat suficient, si amb el marge de flexibilitat
que dóna el decret els ha permès adaptar-se més o menys, és a
dir, saber d’alguna manera quina és la seva valoració, perquè
evidentment aquest és un tema important a la nostra comunitat
autònoma, per tenir en compte a l’hora de planificar el sistema
educatiu alguna o altra referència s’hauria de fer a la llei
educativa que esperem que pugui fer aquest parlament, i per
tant ens interessa tenir aquesta valoració.

En segon lloc ens ha dit que tenen un pla institucional
d’avaluació del plurilingüisme, de la qual cosa doncs me
n’alegro, perquè evidentment qualsevol política o qualsevol
actuació ha d’estar avaluada, i en aquest sentit també el que
m’interessaria saber és, de les conclusions que vostès extreuen
d’aquesta avaluació permanent del plurilingüisme, si hi ha
algunes conclusions sobre com incideix aquesta formació
plurilingüe precoç, des d’edats molt primerenques, com
incideix en general respecte de l’adquisició de la resta de
competències, perquè és evident i m’imagín que lògicament té
una repercussió positiva en l’adquisició de les competències
lingüístiques, però fent aquí una comparació doncs va venir
aquí una directora d’un centre integrat de música i ens parlava
de la incidència tan positiva que tenia l’aprenentatge de la
música respecte de la resta de competències. En aquest cas
també m’interessaria saber la seva experiència, si del seu pla
institucional d’avaluació han aconseguit extreure alguna
conclusió sobre aquest tema.

I per últim li volia demanar sobre aquesta consideració que
vostè ha fet, i que hi estic totalment d’acord, sobre la necessitat
de l’autonomia de centres, i que crec que és un dels punts
angulars del document del pacte educatiu. Clar, li he de dir que
per als que ens enfrontem a la tasca d’haver de legislar sobre
aquest tema doncs tenim un marge de maniobra molt estret,
perquè com vostè sap hi ha una part molt gran del currículum
que ja està definida a la llei estatal, i per tant quan ens
plantegem quins canvis es podrien fer per dotar de més
autonomia els centres doncs estem molt limitats, i això
evidentment sempre, davant limitacions, intentant cercant
alternatives, m’he fixat que molts professors o molts directors
de centres que..., doncs més o manco coneguts per les seves
estratègies o per les seves metodologies innovadores, tots solen
dir més o manco el mateix quan se’ls demana: “i com heu pogut
fer..., com heu pogut superar les barreres físiques, les barreres
de temps, d’espai, de normes?” I normalment diuen: “mira, hem
fet un projecte que sortia una mica del que diu la normativa,
però ben explicat, ben consensuat en l’àmbit de Consell
Escolar, ben explicat a Inspecció ens han deixat fer-ho”. Jo
m’he fixat que moltes vegades els centres més innovadors han
tingut aquesta gosadia d’intentar forçar una mica les costures
del sistema. 

I en aquest sentit m’agradaria saber si vostès han intentat fer
algun canvi metodològic d’aquests una mica forçant la norma,
quina ha estat la seva experiència, si han trobat l’empatia en
aquest cas d’Inspecció de la conselleria i, per tant, evidentment
crec que no és la solució òptima. Crec que hauríem de poder
tenir nosaltres l’autonomia política per fer una llei que
reconegués l’autonomia pedagògica dels centres, però com que
això... estam molt limitats per fer-ho, doncs saber sobre el

terreny, sobre allò pràctic quina és la seva experiència en
aquesta matèria.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pertocaria donar la paraula
al Grup Mixt del qual és titular una diputada del Grup
Ciutadans que ha expressat la seva voluntat de no participar en
aquesta ponència. Per tant, donarem la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Enric Casanova,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volia donar les
gràcies per la seva compareixença aquí a tots dos
compareixents, perquè que és important escoltar de primera mà
les experiències en diferents aspectes de l’educació i crec que
aquest espai ens pot servir per extreure idees per després anar
consensuant.

No m’estendré gaire perquè dels dubtes que tenia crec que
ja s’han fet les demandes anteriorment, però sí que volia fer una
sèrie de preguntes.

En primer lloc, volia demanar al Sr. Martorell, ja que el
programa de Policia tutor, crec que n’ha fet una explicació
exhaustiva, però m’agradaria que parlés una mica des de la
seva pròpia experiència dels resultats. És a dir, la Sra. Camargo
aquí ha parlat de les diferències territorials i concretament a
Eivissa; Eivissa és una zona on el Policia tutor ha hagut de fer
més actuacions, etc. Per tant, m’agradaria la seva valoració del
programa, encara que digui que és un referent a nivell estatal
com a programa, sinó els resultats d’aquest programa a nivell
territorial tant si coneix una mica aquestes diferències per veure
les possibilitats de fer modificacions específiques de caràcter
territorial a aquest programa, ja que el territori és diferent i les
condicions són diferents si cal fer-ho.

I després, com que l’objectiu d’aquesta ponència és treure
unes conclusions per poder incloure a una possible llei
educativa, també m’agradaria demanar-li si, coneixent el
programa com el coneix, pensa que s’han de fer alguns canvis
en altres bandes, o en el programa o en altres bandes, per
optimitzar-lo. És a dir, el programa té uns resultats, si fent
canvis a altres bandes, com s’ha parlat aquí, implementant
educadors de carrer, etc., podríem millorar encara els resultats
d’aquest programa per poder-ho incloure. És a dir, si hi ha
alguna modificació legislativa a fer, personal complementari,
etc., és a dir, els canvis mínims per poder-lo optimitzar.

 Respecte de la intervenció de la Sra. Núria Calvera, crec
que ha fet una explicació exhaustiva del programa, crec que hi
ha poc a dir, però sí que li volia demanar una cosa que em
preocupa i em preocupa perquè, és clar, nosaltres des de la
perspectiva d’una illa com és Eivissa on la mobilitat
demogràfica és tan elevada, després això quan planteges
normes de caràcter genèric, com ho adaptes? Em refereixo que
dintre d’una situació on hi ha una inestabilitat demogràfica en
què els alumnes van i vénen i que fins i tot els professors van
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i vénen, perquè és un creixement molt ràpid i, a causa del
turisme al qual ha fet referència, li dóna una temporalitat molt
elevada, això també fa que és donin puntes demogràfiques molt
elevades entorn a les èpoques estivals.

Per tant, això, com veu la implementació del trilingüisme
amb aquesta variable de mobilitat, de mobilitat constant, no
sols del professorat, sinó també de les famílies i dels alumnes
que això té referència a l’allau de nouvinguts, és a dir..., no sé
el centre Madre Alberta si té molts alumnes nouvinguts, el que
li puc dir és que una illa com a Eivissa cada any arriben al
voltant de 400 alumnes, i integrar 400 alumnes en un programa
de trilingüisme a nivells diferents i que vénen de situacions
molt diferents ho trob una mica complicat i per això volia saber
què n’opina.

Després, volia demanar-li també... aquí s’ha parlat al llarg
d’aquests dies de la formació inicial que han de tenir els
docents i m’agradaria, des del seu coneixement dels programes
de trilingüisme, quin serien els requisits de formació inicial dels
docents a nivell general. És a dir, per què, és clar, vostè parla
del trilingüisme, però és dintre d’un sistema, no sols s’ensenya
llengua, sinó que s’han d’ensenyar altres coses, per tant, la
formació inicial i la contínua del professorat, la contínua no
sols de llengua, sinó també de caràcter pedagògic.

I després hi ha una cosa que no acabo d’entendre perquè
vostè ha dit que tenen projectes d’immersió lingüística en les
tres llengües..., això és el que ha dit, no ho acabava d’entendre.
Volia saber..., és clar, aquí s’ha parlat que l’assoliment de les
competències lingüístiques no es fa sols en horari escolar,
perquè en horari escolar realment hem dit que si tenim cinc, set
hores, sinó que es fa també majoritàriament fora de l’horari
escolar. Per tant, m’agradaria saber què opina de l’assoliment
d’aquest trilingüisme en moments de fora del centre, no en
activitats complementaries del centre, sinó després, quan
surten, els alumnes quan surten i se’n van a ca seva, com es
plasma aquest trilingüisme a les cases dels alumnes i com se
soluciona aquest problema?

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. Vicenç Martorell, té
un temps de deu minuts per contestar.

EL SR. RESPONSABLE AUTONÒMIC DEL POLICIA
TUTOR (Vicenç Martorell i Palou):

Moltes gràcies. En referència a l’abandonament escolar o al
fracàs escolar, si té una relació amb el Policia tutor, jo crec que
no, a l’inrevés, nosaltres fem una prevenció d’aquest fracàs
escolar, complim les nostres funcions i intentam quan hi ha
l’absentisme la gent vagi a l’escola. Tal vegada el problema
sigui de recursos, de model educatiu o d’una altra cosa, però no
creim que el fracàs escolar tengui referència amb el Policia
tutor, sinó que més aviat contribuïm a fer que sigui possible que
aquest fracàs escolar es produeixi amb menor intensitat.

L’altra pregunta era si regularíem els mínims de policia
tutor. Els policies són de cada ajuntament i cada ajuntament en
funció dels seus centres que té educatius al municipi destina els
recursos que pot al programa i, per tant, a implantar el nombre
de policies tutors que creu convenients. Nosaltres ni el marcam
ni els diem que en tenguin més o menys, són ells els que
decideixen, cada ajuntament decideix els recursos a fer. I per
experiència li puc dir que amb els canvis polítics no canvia el
nombre de policies tutors, o sigui, al final és quasi com a una
necessitat i tots els ajuntaments mantenen el seu policia tutor,
fins i tot li diria que en els darrers temps els augmenten en
funció de les seves possibilitats.

Quant als protocols preventius, són tots els mateixos, vull
dir, tots els policies tutors de les Illes Balears tenen el protocol
del qual he fet un breu resum, els protocols, les normes, tot el
que els he explicat de manera molt breu està en aquest manual
que tots i cadascun dels policies en té un i tothom utilitza el
mateix sistema, quan se’ls dóna el curs se’ls explica, se’ls
expliquen els protocols, com funciona tota la normativa. Per
tant, una cosa que sí hem aconseguit és que tots els policies
tutors actuïn de manera homogènia a totes les Illes Balears.

Quant a si els ajuntaments són conscients de la necessitat
del Policia tutor jo crec que sí, perquè ara mateix són pocs els
ajuntaments que no en tenen, són ajuntaments molt petits,
alguns dels quals ni tan sols té policia perquè s’ha quedat fora
policia amb la crisi i amb els retalls i amb la manca de policies
que hi ha darrerament, i no poder contractar policies, algun
ajuntament que té un policia s’ha quedat fora policia, per tant,
la resta que pot tothom en té. Per tant, crec que sí que són prou
conscients que la figura és necessària.

Quant al que m’ha demanat, si tenen incentius, doncs sí,
també tenen incentius, o sigui, la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques i Interior té un fons de seguretat
pública que es dedica a ajudar els municipis amb pocs recursos
amb doblers directament, i una d’aquestes ajudes, que es dóna
per puntuació, va per a Policia tutor. Per tant, cada ajuntament
que té un Policia tutor té una ajuda específica per mantenir el
programa de Policia tutor.

Sra. Camargo, no sé... seguesc? Sí?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles)

Puc botar si ha de venir després, sinó... bé, ha demanat la
valoració del nivell de conflictivitat i si té relació amb
l’absentisme, jo crec que sí, vull dir, la conflictivitat es
produeix moltes vegades quan hi ha absentisme i, per tant, els
alumnes en hores lectives estan fora del centre i creen
conflictivitat en el propi centre o al centre del costat. Nosaltres,
a la memòria d’enguany que encara no l’hem publicada, però
que la farem pública en aquests dies que vénen, a nivell
simplement informatiu, doncs, a totes les Illes Balears els
policies tutors han actuat amb un total de 112 alumnes
localitzats en horari escolar... 712 alumnes localitzat en horari
escolar fora de l’escola. Vull dir, com he explicat abans, es
crida al centre i es fa un acompanyament d’aquest menor fins
al centre perquè compleixi amb les seves obligacions, que és
anar a classe.
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Millores? En la mesura de les nostres possibilitats som un
programa que es millora constantment, o sigui, cada vegada
que es detecta un nou problema, una nova disfunció, com
treballam en xarxa, idò el que fem és intentar incorporar
mesures de prevenció que funcionin dins el programa. Per tant,
les millores del programa, les detectam i les fem de manera
continuada, o sigui, quan es detecta un nou problema s’intenta
donar una resposta a aquest nou problema.

Quant a formació de més personal i poder cobrir els centres
i més personal, idò, a tots ens agradaria tenir més personal.
Com ja he explicat abans, els policies tutors són a demanda
dels ajuntaments i cada ajuntament destina els recursos que pot.
Evidentment, mai no hi ha suficient personal, tothom en voldria
més per arribar a la perfecció, però entenem que no és possible. 

Després s’ha fet referència als botellots d’Eivissa.
Evidentment, els policies tutors dins la nostra tasca preventiva
hi és fer complir la norma i el consum d’alcohol i la venda
d’alcohol a menors està prohibida, tant a Eivissa, que em
consta que fa molt de temps que es fan actuacions quan no
munten festes i macrofestes s’ajunten mitjançant un acord tots
els policies tutors dels municipis i van a fer feina en aquell
municipi en concret on està prevista aquella festa, a Mallorca
ho fem als acomiadaments de curs d’Alcúdia i fins i tot... a les
festes de Sant Joan a Ciutadella idò també desplaçam els
policies tutors des de Mallorca que ens demanden des de
Ciutadella perquè Ciutadella no pot cobrir la demanda. Per tant,
crec que sí que és una qüestió a estudiar, que la tenim present
i que hi feim feina. De fet, en aquests moments col·laboram
perquè es faci una normativa, una ordenança municipal tipus
que faci prevenció amb el consum d’alcohol en els botellots a
la via pública, amb la Conselleria de Salut i Sanitat i d’altres
conselleries i institucions que hi participen dins el PADIB, el
Pla Balear Antidrogues i...

Sr. Abril, la formació que regula el Policia tutor i l’habilitat
de mediació i professorat, el curs de policia tutor el fa l’EBAP,
té una durada de 60 hores i dins aquest curs evidentment hi ha
tot tipus de professionals que formen els policies tutors en les
seves tasques de mediació, de prevenció, des de psicòlegs a
agents socials, els propis policies amb experiència en mediació.
Per tant, nosaltres creiem que el nivell de professorat i la
formació és bona. Però a part d’això, des de l’ISPIB promovem
jornades perquè els policies es formin millor en qualssevol dels
temes nous que puguin sortir, el darrer que ha sortit és l’addició
continua, que comença a ser un problema, de les addicions als
jocs on line entre els menors, no?, avui en dia des del mòbil és
molt fàcil. Idò, nosaltres formam i al marge del curs que s’hagi
fet als policies que fan feina a tots els municipis, idò, quan
tractam un nou problema fem una jornada de formació perquè
es tengui en compte aquesta nova (...) a prevenir en benefici del
menor.

Millores, el que he dit abans, vull dir, podríem fer totes les
millores, intentam fer totes les que podem dins el nostre abast
i dins els recursos que tenim. 

Per a mi l’experiència acumulada en el paper de proximitat
sempre he pensat que la policia local és la policia que té per
excel·lència el paper de proximitat, pens que la figura de
Policia tutor com a proximitat és bona i, bé, estic totalment i

absolutament a favor de la policia de proximitat i que la policia
local és, perquè sempre ha estat així, per ser la policia de
proximitat. De fet, en la modificació de llei que s’ha fet de
coordinació de policies locals hem apostat molt fort per aquesta
proximitat de les policies locals i així ha quedat reflectit a la
llei.

Referent a la figura dels educadors de carrers, pens que sí
que era molt bona, pens que molts altres serveis ha caigut per
mor de la crisi econòmica, alguns ajuntaments encara els
conserven i, bé, és un agent més que actua dins aquest ambient
de prevenció dels menors, per la qual cosa pens que sí, que la
figura dels educadors de carrers és totalment positiva. 

Quant al protocol del jihadisme, miri, jo dir-li que ja en el
seu moment vàrem lamentar les reaccions que puguin haver
provocat aquesta difusió que nosaltres des de la conselleria es
va determinar deixar sense efectes aquest protocol i que, bé, la
intenció des de la qual sempre hem treballant des de l’ISPIB és
la mediació i la integració social de tothom. Per tant, lament
que hi hagi hagut qualque interpretació no adequada de les
paraules, vull dir, al final cadascú té la seva pròpia
interpretació, però res més, probablement fou desafortunada. 

Vostè m’ha demanat pels resultats a nivell territorials,
evidentment cada illa té la seva pròpia idiosincràsia, vull dir, la
d’Eivissa és molt especial quant a unes determinades qüestions
de festes, consum d’alcohol, drogues i altres, no tenc les dades
aquí, tenc les dades generals de les dues illes, no tenc les
específiques d’aquest curs passat d’Eivissa, però les
presentarem properament també a Eivissa i les farem públiques,
però sí és vera que a cada illa els policies tutors s’enfronten als
problemes més concrets que tenen, que és a la tasca diària de
la seva feina. Per tant, sí, tenim atenció especial per exemple a
Eivissa en aquest problema greu.

Quant a fer canvis d’implementació per educar i millorar el
programa, el que he dit abans, nosaltres la implantació per
millorar el programa la fem de forma contínua cada vegada que
detectam qualque actuació o qualque hàbit o qualsevol actitud
d’aquestes que no són adequades per als menors i intentam,
amb el treball en xarxa que es fa des del programa amb totes les
entitats possibles, per donar solució al problema. Evidentment
qualsevol cosa que impliqui millora de més personal, sempre és
benvinguda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat Sr. Martorell? Doncs, moltes gràcies. Ara té la
paraula la germana Núria Calvera.

LA SRA. DIRECTORA DEL COL·LEGI MADRE
ALBERTA (Núria Calvera i Navarro):

A veure si he sabut recollir les preguntes.

Se’m deia, quina implicació tenen les famílies i si el model
és extensible a altres centres, i bé, i el tema dels recursos
econòmics que ha sortit en alguns de vostès. Vegem, nosaltres
el punt fort, si se’m digués quin és el punt fort perquè la
competència lingüística vagi endavant. Primer s’hi ha de creure
en aquest projecte, involucrar tots els docents, jo he parlat del
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professor referent, però encara que hi hagi un professor
referent, tota la resta han de fer la seva tasca, que si algun nin
es dirigeix a un professor que no és en una llengua que tocaria,
doncs tots anar a la una. 

Se’m demanava també la formació, jo he dit que era un
pilar fort, nosaltres a la formació i gràcies a la tripartida podem
fer alguna cosa més. Però tenir molt ben pensada la formació
i també si els docents s’hi impliquen, ells mateixos són com
autodidactes i molts estan estudiant l’anglès i el títol que es
demana és el C1, es doni la matèria en anglès o no. És a dir, un
nivell alt a tot el professorat i quan un no el té, doncs molts
estan estudiant i molts s’impliquen i altres ja saben l’idioma.

Les famílies ho demanen, les famílies volen que els seus
fills quan més llengües sàpiguen millor, és que és una
necessitat. És més, als alumnes no els agraden els exàmens, per
als alumnes la nota és fonamental, però els alumnes volen
aprendre, perquè veuen que és un camp de relació, ells es
belluguen molt internet, per WhatsApp, escolten cançons,
veuen pel·lícules en directe en la llengua del que es tracta.
Llavors ells sí que ho volen, el que no volen són els exàmens i
aquestes coses, o que els posis deures, el que vulguis. Però ells
volen, llavors això és molt important perquè una de les coses és
agafar-ho des de petits. 

Per exemple, no és el mateix primària que secundària que
infantil, els nins d’infantil s’il·lusionen per tot, però per tot i tot
és emocionant i ho aprenen tot i ho expliquen i tornem-ho
repetir. A primària hi ha també aquest món de la il·lusió. A
secundària comencem amb la vergonya, que no volem doncs
que els altres diguin no sé què, per què ho dic? Per l’expressió
oral, quan els nins en expressió oral, tant en català, en castellà
i en anglès, es practica des de petits es fa com a natural, no
pensen que ara han d’expressar un treball oralment davant dels
amics. Ja fa temps que ho fan, llavors van creixent en aquest
aspecte, perquè la competència lingüística, encara que hi ha
unes llengües específiques que ho fan a la seva hora, etc., és
una competència que ha d’estar en tots els docents, ha d’estar
dins l’ambient que és l’escola. Per això deia des de rètols, des
de les notícies que pots enviar, des de circulars, des d’un bon
dia. Quan dic projectes, per exemple que fem projectes
d’immersió lingüística, sobretot els fem a infantil i no és més
que ara es treballa molt en projectes, no importa que sigui el
Col·legi Madre Alberta, tots ens trobam amb innovacions i les
innovacions, les més importants, no són les d’infraestructura,
són les innovacions pedagògiques. 

El que necessites és el professor que les porti a terme. Per
exemple, l’aprenentatge cooperatiu, el que s’ha fet és, nosaltres,
tot el centre, dir, per on comencem i està planificat primera
fase, segona fase i anar tots alhora. Aquest aprenentatge
cooperatiu als col·legis del Camerún també es porta a terme i
la infraestructura no té res a veure amb la que tenim a Madre
Alberta, sinó que les innovacions moltes són pedagògiques,
aprenentatge cooperatiu, que quan es preparen les matèries
tinguin en compte les intel·ligències múltiples. És veritat que
les infraestructures ajuden, però no són fonamentals. Per a
nosaltres és la formació i quan planifiquis la formació, que això
ens ho demana la conselleria, planificar bé quines són les
prioritats.

Un altre punt que crec que és fort i que no depèn d’un
centre o de l’altre, sinó de creure i que ens posem a treballar,
que consti que no tot està fet, nosaltres anem fent camí, tenim
molt encara per caminar, són el tema dels departaments. Vigilar
molt com són les reunions de departaments, que siguin
efectives, que s’avaluï, que amb la directora d’etapa es
confronti. També els professors se sotmeten a avaluacions dels
mateixos alumnes. Això també..., els alumnes avaluen els
professors. Home! Hem de ser una mica valents perquè sentiràs
de tot, però és la manera d’aprendre. Llavors els alumnes et
diuen coses que potser tu no caus en el compte. Hi ha
avaluacions, hi ha alumnes que diuen “és que a mi m’agradaria
que anéssim més de pressa, aprenent no sé què”; imagina’t,
això ja és per escriure en un lloc històric; ho dic en les llengües,
eh?, i en altres matèries. Els alumnes avaluen els professors, els
professors avaluen la direcció, avaluen els seus departaments...

Jo crec que també una eina per fer feina en alguna cosa en
què es creu com és un plurilingüisme és el tema de l’avaluació,
d’anar mirant el que fem bé, el que podem millorar, i anar
sempre endavant; i després unir energies, anant tots a l’una es
fa més camí que no cadascú per la seva banda.

Llavors en aquest tema, jo són els punts que he anat mirant.
Recursos econòmics, crec que aquest tema de departaments i
d’innovacions pedagògiques i tal crec que està a l’abast de tots
els centres, el que passa és que és veritat que hem d’unir
criteris, ens hem de motivar els docents, etc., etc.; almenys, per
exemple, la nostra congregació és Puresa de Maria; doncs a
Inca és un altre context, a Manacor també es treballa d’aquesta
manera. És veritat que hi haurà circumstàncies que afavoriran
per fer més via i altres menys, però jo el que sí veia quan em
demanaven quantes assignatures en anglès fem, dues, les que
ens deixen, i creiem que és poc; per això si ens deixen
autonomia el que hem de fer és, on volem arribar?, doncs que
els nostres alumnes parlin, escriguin, escoltin, llegeixin català,
castellà, anglès i, si pot ser una quarta llengua, alemany, però
que ho facin bé, i per això hi ha tot un programa en tots els
col·legis, en què els primers que ens hem de motivar som els
docents, que són una part a què dediquem molt de temps.
Després l’avaluació, i després aquestes innovacions
pedagògiques que ens ajuden moltíssim.

La preparació, ja els dic, és el C1. 

La ràtio. La ràtio és la que ens deixen, 30; ara, és veritat que
l’anglès a secundària que es fan els desdoblaments en anglès,
doncs molt bé, i després de les hores que ens dóna la
conselleria doncs anem mirant, però sempre ens en faltarien
més. Per exemple aquest any tenim a primer i a quart d’ESO
desdoblades totes les llengües, català, castellà i anglès; llavors
això ajuda molt, si la ràtio és més petita doncs més arriba
perquè més participen els alumnes. I quan dic que es fan
projectes és perquè avui en dia es fan molts projectes a les
escoles; aleshores diem aquest projecte tot serà en català, tot;
aquest projecte tot, tot -la preparació, el que es fa...-, tot, una
setmana, tot en anglès. Els projectes a què ens referíem és a
infantil i és en horari lectiu. Quan ens deien si ens ho deixen fer
a Inspecció, doncs ells veuen que es compleix la normativa, la
legislació, i una mica doncs, als objectius, que s’hi arribi.
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També, pel que nosaltres ens anem avaluant, que és crec
que és important, per exemple tinc les dades de quart d’ESO,
que en els tres últims anys les tres assignatures, el tant per cent
d’aprovats és altíssim, però en les tres llengües, comparat amb
allò de les Illes, crec que estem en un 90, 95, però la
competència lingüística és de tots, no només d’aquells que
imparteixen en una determinada llengua la seva assignatura. Jo
si don anglès he de saber català igualment, i el de català, si pot,
que sàpiga també anglès. M’explic: nosaltres donem molta
força a la formació, crec que això també està a l’abast tenint
allò de la tripartida.

I després allò de les enquestes que els volia dir i..., és que
no sé ja..., he escrit tant que ja no sé que tinc aquí. Bé, les
assignatures que tenim en anglès, nosaltres, si ens donessin
autonomia, més autonomia, en posaríem potser alguna més,
però no..., a veure, no tots a la vegada; quan diem autonomia de
centre el que tenim són persones, llavors hi ha vegades que tu
dius: aquest curs necessitaria més hores, una organització d’una
manera diferent d’un altre, o que ens deixessin fer més grups
flexibles. Els desdoblaments són, si són 30, 15 i 15; els grups
flexibles permet fer nivells o tenir-ne un de 10 i un de 20..., no
ho sé, segons les necessitats. Nosaltres tenim les ciències
naturals totes en anglès; després tenim la plàstica, i després,
segons..., l’artística, i anem variant; per exemple a segon
d’ESO tenen la tecnologia, a tercer d’ESO tenen física i
química i la tecnologia, però només tenim dues assignatures
que evidentment creim que és insuficient, però tampoc no
creiem que hagi de ser per a tots dos, tres, depèn. Per això
defensem l’autonomia; si ens deixen veure les necessitats,
sabent on volem arribar, doncs, mira, falta més d’aquí per
arribar a assolir tal llengua; no, falta més d’allà per arribar a
assolir l’altra llengua, i els grups varien, són variants.

I, no ho sé, crec que no he contestat quasi res del que...
Com des de l’administració s’ha de creure, (...), he posat aquí.
A veure..., conclusions, avaluació... Quan em deien si al Decret
45 -crec que era vostè- de 2016 si era suficient el que es
permet, no, crec que no, però tampoc no diria no..., o sigui, ens
agradaria que ens deixessin més autonomia per determinar on
fa falta més, que potser que sigui que en un curs creiem, per la
circumstància psicològica de l’alumne, és millor posar més
hores d’aquesta llengua; en altres, no; combinar-ho d’una
mateixa manera, a vegades crec que estam massa encotillats, i
tanta igualtat per a tots, els nins són molt diferents, bé, el món
de l’educació és així, i els que tinguin fills ho veuran, que és
així.

Bé, no sé si he contestat i, si no, m’ofereixo a contestar el
que vulguin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Hem arribat al final d’aquest debat. Els
agraesc la seva assistència i la seva participació.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió,
fins a les cinc-trenta, en què continuarem amb les
compareixences previstes.

Moltes gràcies.
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