
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2018 Núm. 78

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Maria Concepció Obrador i Guzmán

Sessió celebrada dia 22 de febrer de 2018 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Compareixença del Sr. Pere Moyà i Niell, director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears,
i del Sr. Pere Carrió i Villalonga, president 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.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214

 



1214 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 78 / 22 de febrer de 2018 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, 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. Pere Moyà i Niell, director de
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les
Illes Balears, i del Sr. Pere Carrió i Villalonga, president
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.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del Sr. Pere Moyà i Niell, director de l’Institut
d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes
Balears, i del Sr. Pere Carrió i Villalonga, president del Consell
Escolar de les Illes Balears, prevista al Pla de treball de la
ponència per a l’estudi del document lliurat a aquest parlament
pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina
feta per Illes per un Pacte Educatiu per tal 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. Pere Moyà i Niell i el Sr. Pere Carrió i
Villalonga. La Presidència en nom de la comissió els vol donar
la benvinguda, benvinguts.

Té la paraula el Sr. Pere Moyà, per un temps de vint minuts.

EL SR. DIRECTOR DE L’INSTITUT D’AVALUACIÓ I
QUALITAT DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES
BALEARS (Pere Moyà i Niell):

Moltes gràcies, presidenta. Primerament vull agrair poder
participar en aquesta ponència d’estudi, no tant a títol personal
o com a director de l’IAQSE, que també, sinó per la
importància que entenc que es dóna en un element tan
fonamental dins el sistema educatiu com és l’avaluació.

També m’agradaria felicitar la creació d’aquesta ponència
ja que atén les aportacions de molts de col·lectius relacionats
directament amb la matèria objecte de la ponència, però molt
especialment pel que representa l’encontre entre polítics i
tècnics.

A mode de presentació diré que des de fa tres anys tenc la
responsabilitat de dirigir un grup d’excel·lents professionals
adscrits al denominat Institut d’Avaluació i Qualitat del
Sistema Educatiu de les Illes Balears, IAQSE. 

L’IAQSE fou creat pel Decret 145/2000 i neix amb la
finalitat d’impulsar tasques d’avaluació del sistema educatiu de
les Illes Balears i alhora assessorar l’administració educativa
autonòmica en aspectes fonamentals d’adequació del sistema
educatiu a les demandes socials i a les necessitats educatives.

 A l’actualitat el nostre pla de treball gira al voltant de
quatre grans eixos o àrees: àrea de diagnosi, àrea d’anàlisi, àrea
de prospectiva i àrea de gestió i relacions institucional.
Disposam d’una pàgina web on es publica tota la informació
referida a les actuacions que realitzam i es fan públics els
nostres informes.

Centrant-nos ja en matèria, i com a introducció, diré que,
possiblement, avaluació sigui el terme més utilitzat al llarg dels
darrers anys en educació. Les raons són diverses, des del seu
ús, com a eina de rendició de comptes, fins a l’associació que
se’n fa a processos de millora, qualitat i èxit escolar. La seva
conceptualització s’ha anat adaptant a les necessitats dels
moment de tal manera que la lògica de l’avaluació moderna
emfatitza més en un paper dinamitzador en detriment del
fiscalitzador.

Les polítiques educatives dels països desenvolupats
confereixen un paper estratègic destacat a l’avaluació com a
eina indispensable per a la millora dels resultats, per a la
planificació educativa i fins i tot per al desenvolupament de les
pròpies polítiques, n’hi ha prou a analitzar la producció
normativa actual per adonar-se d’aquest fet. Els darrers anys
s’ha introduït un ampli ventall de mesures adreçat a l’avaluació
educativa en diferents àmbits, alumnat, centres, professorat,
direcció escolar, fins arribar al mateix sistema educatiu.

L’expansió de l’avaluació educativa és el resultat moltes
vegades de demandes econòmiques i socials, com és el cas de
l’OCDE, en el cas de PISA, però sempre en la recerca de la
millora en l’eficàcia i la qualitat i l’equitat educatives. No
obstant això, ens hem de demanar si podem afirmar que aquest
canvi de tendència en la conceptualització es fa efectiu a la
pràctica, si al sistema educatiu de les Illes Balears, en general,
i als centres, en particular, s’han aplicat tradicionalment
pràctiques avaluadores i activitats per evidenciar els punts forts
i les febleses del funcionament dels centres i els seus impactes
sobre el sistema i les polítiques educatives. Ens hem de
demanar si el coneixement que proporciona l’avaluació s’ha
utilitzat per millorar la planificació educativa, l’acció dels
centres educatius i la pràctica docent; si s’han donat les
condicions que permetin fer de l’avaluació un procés obert i
transparent susceptible d’oferir informació rellevant als
alumnes, a les famílies i a la ciutadania en general.

Permeti’m fer una petita matisació respecte de la
conceptualització de l’avaluació atès que serà l’eix al voltant
del qual girarà la meva intervenció. Definir avaluació ha
resultat sempre una tasca força complexa, és tal la quantitat
d’excepcions i de punts de vista que es vessen al concepte que
resulta difícil, enormement complicat delimitar-ne el camp
semàntic. Històricament, avaluar ha estat sinònim d’examinar,
en l’actualitat s’entén per avaluació el procés per obtenir
informació i usar-la per formular judicis de valor que puguin
fonamentar la presa de decisions.

Aquesta conceptualització es pot fer extensiva des de
l’avaluació dels alumnes fins a l’avaluació del mateix sistema
educatiu.

L’avaluació en el marc del pacte per l’educació a les Illes
Balears. Passaré a analitzar la matèria pròpia a la ponència
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primerament als aspectes més relacionats amb l’àmbit propi de
l’avaluació i, posteriorment, si la disposició de temps m’ho
permet, les implicacions de l’avaluació en altres apartats del
document.

En el marc de l’apartat 3 del document, que fa referència a
polítiques públiques i administració, l’apartat 3.1, es refereix a:
“l’administració realitzarà periòdicament un diagnòstic del
sistema educatiu i el farà públic”.

Des de l’avaluació del sistema les aportacions a la diagnosi
es podrien concretar a partir de: a) avaluació del sistema
educatiu, en parla l’apartat 3.6.1 del document, i comença
dient: “és absolutament necessari potenciar la cultura de
l’avaluació en el sistema educatiu”.

Comentava a la introducció que al llarg dels darrers anys
l’avaluació s’ha anat projectant progressivament als diferents
àmbits de l’educació, alumnat, centres, professorat, direcció
escolar, sistema educatiu, i feia referència a l’interrogant sobre
l’efectivitat en la pràctica educativa. Entenc que la primera
passa que s’ha de donar per potenciar una cultura és crear-la,
conèixer-la i aplicar-la, creure, en definitiva, en els seus valors
i en la seva utilitat.

No existeix una relació biunívoca entre política i
implementació i uns dels errors més greus és creure que el fet
de l’entrada en vigor d’una norma implica la seva vigència
efectiva des del mateix dia en què s’implanta. Cal, en
conseqüència, determinar i detectar els efectes d’allò que
s’implanta de bell nou.

El sistema educatiu és una... diguem-ne organització
complexa on els processos de canvi estan sotmesos a opinions,
interessos, necessitats de caràcter social, polític, tècnic, però
que, en definitiva, conflueixen necessàriament en els centres
educatius els quals, per poder fer efectiu aquest canvi,
requereixen interioritzar i institucionalitzar allò que es vol
canviar. En educació es fa necessari dotar les normes dels
mecanismes precisos d’informació, formació, suport, didàctica,
perquè allò que consideram important implantar compleixi la
seva finalitat i posteriorment determinar el valor de la
implantació mitjançant les avaluacions pertinents.

És essencial basar les decisions polítiques a partir de les
dades sobre el funcionament dels centres. L’elaboració de
processos legislatius complexes per ratificar orientacions i
prioritats polítiques ha de tenir com a origen la identificació del
que realment necessita i és adequat per a l’escola i en definitiva
per a la societat. La recollida de dades ha de jugar un paper de
feedback per determinar si les polítiques milloren les àrees a les
quals van dirigides.

Diu a continuació el document: “l’avaluació ha de ser
sempre formativa, enfocada a corregir les distorsions, les
disfuncions i les mancances de l’ensenyament en tots els seus
components i no només en les del mateix alumnat”.

Tot i estar totalment d’acord amb l’avaluació continua i
amb la seva funció formativa, m’agradaria fer-ne algunes
matisacions.

La cultura de l’avaluació a la qual ens referíem a l’apartat
anterior no solament s’ha d’orientar cap a la determinació i
correcció de les disfuncions de l’objecte avaluat, és necessari
detectar també els valors positius de les accions i processos que
es realitzen, determinar allò que es fa bé representa a més d’un
reconeixement a l’esforç i una font de motivació sobre les
possibilitats de consolidar processos i, en conseqüència, la
construcció de futur.

La planificació escolar s’hauria de sustentar en dos pilars
fonamentals: el primer, i el de més pes el de manteniment, que
ha d’incloure tots aquells aspectes l’avaluació dels quals
orienta cap a la seva continuïtat, i un segon, de
desenvolupament, que inclouria aquells aspectes més orientats
a la innovació i al canvi també de les disfuncions detectades.
Aquests darrers són precisament els que aporten major
creixement institucional, major valor afegit i millores al
sistema. Cal crear i fomentar una cultura positivista vers els
bons resultats dels processos educatius, sempre evidentment en
concordança amb les necessitats de canvi pròpies del sistema
educatiu en particular i de la societat general.

Però no solament s’han d’avaluar els processos, no es pot
obviar la funció sumativa de l’avaluació, és a dir, l’avaluació
final. Al marge d’emprar l’avaluació per regular processos, es
fa necessari també avaluar els resultats del final dels processos,
final de curs, final d’etapa, final d’un projecte. En aquest sentit,
no es pot obviar que el resultat dels alumnes constitueixen la
finalitat bàsica de l’educació, la raó de ser de les institucions
escolars i en definitiva del sistema educativa. No obstant això,
un dels principals problemes per al càlcul és la manca de
consens a l’hora d’interpretar el concepte de resultats. A què
ens referim quan parlam de resultats escolars? Quin tipus de
resultats, d’objectius i de fins poden aconseguir els centres en
una societat canviant, en la que la diversitat escolar és cada
vegada més pronunciada, quan moltes organitzacions socials,
com la mateixa família, no poden complir amb les seves
obligacions? Existeix el perill de sotmetre els centres a
exigències excessives en introduir-hi nous objectius.

Tots estarem d’acord que les institucions escolars s’han
d’ocupar de l’ensenyament i dels aprenentatges dels alumnes,
bàsicament dels aprenentatges cognitius, inicialment lectura,
escriptura, càlcul, raonament matemàtic. El primer
inconvenient que es troben els centres és que, a mesura que
s’avança en l’ensenyament, els currículum s’amplien,
introdueixen amb desmesura coneixements, es fan més selectius
fins i tot en el tram de l’ensenyament obligatori. La seva
complexitat els fa assimilables per a un grup cada vegada més
reduït d’alumnes. No obstant això, és evident que s’han d’afegir
més coneixements i objectius a les finalitats de l’educació
escolar, tot i que també per a aprenentatge d’ordre superior es
requereix en primer lloc l’aprenentatge de coneixements bàsics.

I en parlar de resultats escolars no podem oblidar que
aquests no es limiten solament al camp cognitiu, els centres
també han d’introduir objectius i continguts referits a valors,
sensibilitat social i democràtica, destreses, habilitats i actituds
socials, i d’altres en el camp de les competències personal com
són la reflexió, la presa de decisions, la iniciativa o l’aprendre
a aprendre, entre d’altres. Aquests objectius, molts inclosos
últimament en les denominades competències bàsiques, s’han
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d’integrar de manera transversal en el dia a dia de l’aula i
incorporar els seus valors als resultats dels alumnes.

Diu a continuació el document que “es realitzaran externes
per part d’organismes o institucions públiques”. És important
l’aplicació d’avaluacions externes, tot i que cal delimitar-ne la
finalitat i el valor. Qualsevol avaluació externa aporta frescor,
objectivitat i la possibilitat, en definitiva, d’extreure dades i
conclusions globals de referència per a l’anàlisi i la presa de
decisions, però aquestes avaluacions sempre seran puntuals en
el temps i limitades als àmbits avaluats. Si consideram, per
exemple, l’avaluació d’alumnes, una avaluació externa mai no
podrà comparar-se o entrar en competència amb l’avaluació
interna que realitza el professor dins l’aula. Aquesta darrera es
caracteritza entre d’altres per la seva contextualització i
adequació a una realitat concreta, està sotmesa a la continuïtat
al llarg de tot el procés per necessitat i, per imperatiu legal,
l’avaluació dels alumnes ha de ser contínua. I a més de
determinar els resultats en el camp cognitiu, també determina
la consecució d’altres objectius de l’educació, als quals ens
referíem anteriorment. 

El valor, en conseqüència. de l’avaluació externa ha de ser
el d’enriquir la informació que s’obté dels processos interns,
objectivar aquesta informació i en definitiva, complementar els
processos d’avaluació interna i permetre disposar d’aquelles
dades generals que no s’obtenen en l’avaluació interna i són
necessaris per a una diagnosi més completa del sistema. El
model actual d’avaluació externa que s’aplica
internacionalment, a més d’obtenir informació mitjançant
proves, també n’obté de qüestionaris adreçats als diferents
sectors de població implicada, alumnes, pares, professors,
directius. Tota aquesta informació facilita la interpretació de les
dades que s’obtenen dels resultats de les proves, com pot ser
grau de satisfacció de les famílies amb els centres, ISEC (Índex
Socioeconòmic i Cultural), etc. En aquest sentit, les
avaluacions externes han de contribuir bàsicament a disposar
d’una diagnosi del sistema en general i aportar als centres
elements per facilitar una anàlisi comparada, a partir dels
referents que s’obtenen de les mitjanes de les variables
considerables. 

Quelcom similar succeeix en considerar l’avaluació interna
i externa de centres, quan els organismes i institucions
responsables de la realització d’aquests processos, ens
manifestam partidaris d’organismes o institucions que al marge
de la dependència orgànica que se’l pugui dotar, disposin
d’independència funcional. 

L’apartat 3.6.3 del document fa referència al sistema
d’indicadors educatius i diu que “per facilitar les tasques
d’avaluació i tenir un corpus ferm, homogeni i comparable amb
altres comunitats autònomes de l’Estat, o d’altres països de
l’àmbit internacional, es fa necessari comptar amb un sistema
d’indicadors de sistema que permetin veure els recursos, els
processos i els resultats de l’educació de les Illes Balears.” Els
indicadors faciliten l’anàlisi de l’educació, encara que els seus
valors no expliquin les relacions causals, ni permetin extreure
conclusions unívoques. 

En l’actualitat existeix un sistema d’Indicadors del sistema
educatiu de les Illes Balears (ISEIB), l’objectiu del qual és

proporcionar informació sobre l’estat de l’educació a l’àmbit
autonòmic, compatible amb el model estatal i amb altres
models internacionals, de tal manera que poden ser comparats
amb els d’altres comunitats autònomes de l’Estat. Aquests
indicadors informen sobre les principals estadístiques i
avaluacions educatives, per la qual cosa es fan desagregacions
per diferents variables, comunitat autònoma, etapa educativa,
titularitat del centre, gènere, etc.

La informació es divideix en tres blocs principals
d’indicadors relacionats amb escolarització i entorn educatiu,
el finançament educatiu i els resultats educatius. Proporcionen
informació rellevant i sintètica sobre el sistema educatiu a
l’administració educativa als òrgans de participació
institucional, als agents implicats en el procés educatiu,
famílies, alumnat, professorat i altres professionals i entitats,
així com als ciutadans, en general, tractant d’avaluar el grau
d’eficàcia i eficiència del sistema educatiu i orientar en la presa
de decisions. Des del 2006, en què es va realitzar la primera
versió de l’ISEIB, fins l’última del 2016, 2015, en aquest
moment s’elabora la del 2016, s’han publicat un total de set
edicions i la seva elaboració i publicació periòdica i consisteix
una de les línies d’actuació de caràcter estable de l’IAQSE.

Estabilitat del sistema educatiu, apartat 1 del document. Per
acabar, aniré al principi del document, a l’apartat que fa
referència a l’estabilitat del sistema. Aquesta en definitiva és la
finalitat que pretén el pacte, necessitat que compartesc
totalment. Diu el document que “el pacte educatiu pretén com
a criteri bàsic dotar d’una major estabilitat el sistema educatiu,
amb la finalitat que els principis que sustenten científicament
les decisions que s’adopten en matèria de desplegament
normatiu, no es vegin afectats de manera recurrent pels canvis
legislatius de govern, o dels titulars dels òrgans de
l’administració que produeixen els processos democràtics
electorals.”

Mirin, les millores del sistema educatiu no són
esdeveniments que es produeixen d’un dia per l’altre, ni fins i
tot d’un any per l’altre, en general, són fruit de meticulosos
processos de canvi els efectes dels quals pens que s’haurien de
manifestar i quedar reflectits en forma de millores en els
resultats dels alumnes. Alguns d’aquests processos tenen un
llarg recorregut superant en molts de casos la durada de les
legislatures. Millorar, per exemple, l’indicador d’idoneïtat de
l’alumnat pot representar més de 10 anys. Un alumne que
repeteix el primer curs de l’educació obligatòria, ja no tendrà
l’edat idònia al llarg de tot el tram d’escolarització obligatòria,
és a dir, al llarg dels propers 10 anys. Les dades d’un dels greus
problemes del nostre sistema, com és l’abandonament escolar
prematur, d’un alumne que hagi iniciat la seva escolarització
aquest curs a l’educació infantil, no es tendran fins d’aquí a 21
anys. 

És fonamental per a la millora del sistema la seva estabilitat
defugir del que en el món empresarial es coneix com la
síndrome del canvi repetitiu, la qual cosa, amb paraules d’Eric
Abramson, condueix al que ell denomina la destrucció creativa,
que és la necessitat d’esborrar el passat per crear el futur;
segons l’autor, aquest fet deriva en una interminable oscil·lació
del pèndul, amb l’esgotament dels treballadors i amb la pèrdua
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innecessària de molt bones pràctiques, de bones experiències
i de bons records.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moyà. Ara té la paraula el Sr. Pere
Carrió i Villalonga, per un temps de vint minuts.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS (Pere Carrió i Villalonga):

Bones tardes a tots i a totes. El Consell Escolar de les Illes
Balears (CEIB) anualment ha d’elaborar, aprovar i fer públic
un informe sobre el sistema educatiu de les Illes Balears. El
primer informe que es va realitzar des de la seva constitució fou
el corresponent al curs 2006-2007, el 30 de gener de 2009 es
va publicar, quan jo era president per una altra legislatura, i s’hi
varen detectar importants mancances del nostre sistema escolar
algunes de les quals continuen, o potser han empitjorat.

Arran d’aquell informe, i per tal d’afrontar la problemàtica,
es va proposar a la Conselleria d’Educació i Cultura
l’elaboració d’un pacte social per l’educació i que comptàs amb
el suport i consens de tota la societat, 10 de febrer del 2009. A
la reunió de la Comissió permanent del CEIB del 12 de febrer,
es va tractar el tema i es va aprovar que, a partir d’aquest
document marc, s’hauria d’obrir un debat social i polític que
finalitzaria amb la signatura d’un acord a nivell de presidència
de Govern, que possibilitàs l’elaboració d’una llei educativa de
les Illes Balears.

Finalment, per tot això el Ple del CEIB, de 3 d’abril de
2009, va aprovar una resolució que finalitzava així: “Proposam
que la Conselleria d’Educació i Cultura aculli aquesta iniciativa
i es presenti al CEIB un avantprojecte, on s’emmarquin les
línies bàsiques del que seria el Pacte social per l’educació de
les Illes Balears”. El 29 de gener de 2010, s’aprovava l’informe
del sistema educatiu de les Illes Balears corresponent al curs
2007-2008, sense que la conselleria hagués donat resposta a la
petició del CEIB. A causa d’això, en el memoràndum de
l’informe del curs 2008-2009, aprovat el 31 de gener de 2011,
es va proposar a la conselleria que iniciàs el procés per elaborar
una llei d’educació de les Illes Balears que determinàs les grans
línies d’actuació sobre el sistema educatiu de les Illes Balears.
Aquesta llei hauria de ser elaborada amb la participació activa
de la comunitat educativa i pel consens dels agents educatius,
socials i polítics.

El nou Govern sorgit de les eleccions del 2011 va elaborar
i presentar l’anomenat document base per un pacte social per
l’educació, datat el 6 de març de 2012, que pens que coneixeu.
A partir de l’any 2012 diversos col·lectius, reunits a Mallorca
pel Cercle d’Educació, integrat dins el Cercle d’Economia; a
Menorca mitjançant el col·lectiu Menorca Edu 21; i a les
Pitiüses, amb el nom de Pitiüses per un acord educatiu, uniren
esforços en la plataforma Illes per un Pacte i, després d’un
laboriós treball, en el qual jo vaig participar, el 23 de gener de
2016, presentaren el document final del Pacte per l’Educació
de les Illes Balears. En data 5 de març del 2016 el feren arribar

al Govern de les Illes Balears i el 21 de març el conseller
d’Educació i Universitat el va trametre al CEIB.

El CEIB va constituir una comissió específica per al pacte
educatiu, que va debatre i proposar alguns canvis en el
document que havíem rebut i a partir de les aportacions que
havien fet algunes de les entitats o membres que formen part de
l’organisme. Posteriorment fou la comissió permanent la que va
debatre i admetre algunes de les aportacions no consensuades
i va redactar l’esborrany del document del Pacte per l’Educació
de les Illes Balears del CEIB. Aquest document es va trametre
a tots els membres del CEIB perquè poguessin fer les seves
esmenes que considerassin pertinents. Finalment, les esmenes
foren debatudes en el ple del CEIB de dia 4 d’abril de 2017 i
es va aprovar el document amb 33 vots a favor, 8 en contra i 1
en blanc. Presentaren vot particular els sindicats STEI i
Comissions Obreres. El document aprovat es va entregar a la
Conselleria d’Educació i Universitat el 4 de maig del 2017.
Amb posterioritat el conseller d’Educació i Universitat el va
lliurar el Parlament.

Al marge d’aquest procés participatiu en l’elaboració del
Pacte per l’Educació de les Illes Balears, aprovat pel CEIB,
vull manifestar la meva opinió respecte de la importància
d’arribar al final del procés amb l’aprovació d’un pacte social
i polític, aquí, a les Illes Balears, i també, per suposat a l’Estat.
Ambdós pactes, el d’aquí i el d’allà, no són incompatibles ni
contradictoris, ni un pot estar per sobre l’altre, però es poden
i s’han de complementar. Per una banda, la matèria
d’ensenyament sobre allò que han de tractar un o altre, està
fixada per la Constitució, article 149.1.30, i queda concretada
en el Reial Decret 1876/1997, de 12 de desembre, de
transferències de l’ensenyament a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Per altra banda, crec que el pacte per l’educació s’ha de fer
de manera participativa i consensuada, de baix a dalt. Tant el
Ministeri d’Educació i Cultura com les conselleries competents
a les comunitats autònomes, coneixen de manera constatada i
fiable la problemàtica educativa d’Espanya i de cada comunitat
autònoma, mitjançant informes anuals sobre el sistema
educatiu, estadístiques educatives, avaluacions internes i
externes, estudis propis o fets per entitats estrangeres. El
diagnòstic mostra importants mancances: abandonament
prematur, fracàs escolar, manca d’autonomia dels centres,
manca de participació, manca de recursos. Les causes també
són prou conegudes, canvis constants de lleis i normes,
currículums massa carregats i inadequats, formació inicial del
professorat millorable. Aconseguir un pacte per l’educació és
una demanda social ben palesa. 

Ara vull insistir que, segons la meva opinió, l’elaboració
d’un pacte a nivell autonòmic i un pacte a nivell d’Estat són tan
compatibles que actualment es fa amb una tasca compartida. A
partir de l’encomanda feta al Consell Escolar de l’Estat per
l’actual ministre d’Educació i Cultura, a la seva compareixença
en el Ple del Consell Escolar de l’Estat, de dia 19 de desembre
passat, de l’encomanda per elaborar un document social de
pacte per l’educació, actualment es treballa en l’elaboració del
document, a partir de les propostes de millora del sistema
educatiu que emanen dels dos darrers informes del sistema
educatiu de l’Estat, elaborat pel Consell Escolar de l’Estat, i del
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document de pacte per l’educació, acords i altres documents
elaborats i aprovats pels consells escolars autonòmics, entre els
quals el nostre, perquè està aprovat pel Consell Escolar de les
Illes Balears.

Per revisar aquesta tasca es parteix del guió dels temes
abordats per la Sots-comissió d’Educació del Congrés de
Diputats, que són 15 apartats. Evidentment, en aquest procés de
document de Pacte per l’Educació de les Illes Balears aprovat
pel CEIB hi és present, aquest document, perquè la comissió
que l’elabora ja té el document, i jo, com a president del CEIB,
form part de la comissió que ha d’elaborar el projecte de pacte
per l’educació a l’àmbit de l’Estat.

Per tot això, consider un repte enormement positiu que el
Parlament de les Illes Balears ratifiqui un pacte per l’educació
de les Illes Balears que posi les bases de la futura llei
d’educació pròpia de les Illes Balears, que es complementi amb
el que possiblement arribarà a aprovar-se en l’àmbit de l’Estat,
que ha de tenir com a fita l’elaboració d’una nova llei educativa
estatal feta per consens. En un i altre cas es requereix un pacte
per l’educació que doni estabilitat al sistema educatiu;
estableixi l’educació com a dret universal basat en l’equitat, la
qualitat i la igualtat d’oportunitats, amb el compromís de reduir
la taxa d’abandonament escolar prematur; que arbitri mesures
efectives per aconseguir l’èxit escolar de l’alumnat; que
converteixi el currículum en un instrument d’equitat i no de
segregació; que es basi en la participació activa de la comunitat
educativa; que afavoreixi l’autonomia efectiva dels centres; que
aporti els recursos necessaris per assolir aquests reptes. Tots
aquests apartats estan en el document d’Illes per un pacte que
teniu en aquests moments en el Parlament.

Si tot això es fa d’aquesta manera tenc la seguretat que això
repercutirà en la millora de l’educació del nostre sistema
educatiu, que és allò que tothom desitja.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carrió. I ara, per contestar les preguntes
i observacions formulades pels grups... Perdó, perdó, no, m’he
equivocat. Ara passam la paraula als grups perquè puguin
formular les seves observacions.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la diputada
Núria Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom, diputades i
diputats. En primer lloc, en nom del Grup Parlamentari
Popular, vull donar als dos compareixents d’avui la benvinguda
a aquesta comissió del pacte educatiu, donar-los les gràcies per
les seves exposicions, dir-los que han estat molt enriquidores,
molt completes, molt ambicioses, però també és important que
s’intenti assolir el màxim d’objectius, perquè almanco esperem
que entre tots puguem arribar a qualque coseta d’aquestes
demandes que tota la comunitat educativa ens fa.

Els de dir que nosaltres som aquí asseguts precisament
perquè consideram que és possible assolir acords, assolir
consensos, que no estarem d’acord en tot, evidentment, tots els
grups perquè representam diferents persones, diferents
ideologies, diferents projectes, però sí tenim interessos en
comú, com millorar la qualitat educativa i dotar d’estabilitat el
nostre sistema educatiu, i crec que en això sí que podem fer
petites aportacions entre tots i posar-les en comú per assolir
qualque tasca i qualque mena de pacte educatiu entre tots.

Deia que han estat molt positives les seves aportacions i
molt ambicioses perquè és ver que ens han aportat molta
informació, però jo voldria aprofitar, ja que tenc poc temps, per
fer dues propostes o preguntes més concretes a cada un dels
compareixents. 

Al Sr. Moyà, vostè ha dit que és important que les decisions
polítiques es basin en les dades que s’obtenen dels centres;
precisament una de les funcions de l’IAQSE és fer aquesta
diagnosi, aquesta avaluació dels centres i, a partir de les dades,
extreure conclusions que ens puguin aportar alguna cosa
positiva per prendre aquestes decisions, i tenint en compte que
també s’han posat damunt la taula les dades estancades que
tenim d’abandonament escolar prematur, que estam fa tres o
quatre anys en un 26% -és ver que venim d’un 40% de l’any
2008, però estam estancats; avui en dia i a l’àmbit nacional
continuen amb una petita millora-, si ens podria dir què és el
que falta, quina proposta falta, quina..., no ho sé, no sé si és
demanar massa, però què podríem aportar per millorar, amb els
documents que hi ha, aportar aquest granet d’arena perquè no
estiguin estancades aquestes dades sinó que continuïn
millorant.

També el Sr. Carrió si, a part de totes les idees que ha
donat, ens pot aportar qualque idea que ens pugui faltar del
perquè aquestes dades estan estancades, tot i que diferents
governs intenten evidentment millorar la situació, que per això
estan els governs.

I també per altra banda m’ha donat la sensació que ens volia
transmetre un sentit de voler aconseguir una equitat a base de
baixar... de baixar l’exigència educativa per no discriminar
ningú; és a dir, tenint en compte que tenim un nivell educatiu
molt baix, pareix que si anam baixant l’exigència educativa
perquè ningú no quedi a part d’aquesta formació, no donam
oportunitats a aquells que tenen més possibilitats, que trob jo
que no hem de fer una equitat a la baixa sinó potser l’hem
d’intentar fer cap a amunt, si és possible, o potser és que he
entès malament la seva aportació.

I al Sr. Carrió en concret, vostè ha comentat que hi ha
mancances en el sistema educatiu a Balears que fa deu anys que
s’arrosseguen, que a més hi ha coses que han empitjorat; si
considera qualque cosa de les que no es varen incorporar al
document actual del pacte que vostè considera que podríem
aportar o que podríem analitzar entre nosaltres per
complementar-lo una mica més, i altres idees que puguem
aportar per complementar el pacte que es fa a la Sots-comissió
estatal d’Educació que no siguin en aquest document i que per
ventura podrien ajudar a complementar-se amb el pacte estatal
el dia que esperem que es pugui assolir.
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I pràcticament eren un poc aquestes dues pinzellades.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Volia començar donant també les
gràcies al Sr. Moyà i al Sr. Carrió per les seves aportacions
sobre temes que són molt importants, i dels quals també jo crec
que és cabdal parlar quan s’està tractant de fer una llei
educativa que pugui aportar solucions a qüestions
importantíssimes com les que vostès han explicat aquí ara.

Jo passaré a fer preguntes concretes perquè en tinc unes
quantes i a veure si podem obtenir qualque resposta respecte
d’un tema que crec que és cabdal, i són aquests resultats -és una
pregunta per a tots dos, en realitat, perquè és molt general,
després aniré a qualcuna més concreta- aquests resultats crònics
i dolents que tenim a les diferents avaluacions que s’han fet del
nostre alumnat en general. Però també, i ja passant a la qüestió
de les preguntes més concretes, m’agradaria saber si aquests
avaluadors, aquests indicadors que s’estan fent servir i que
donen aquesta impressió que els nostres estudiants..., bé,
sembla que en els darrers informes hem millorat una micona,
un poquet, i això també s’ha de tenir en compte i hem de
celebrar que hi hagi hagut una petita millora, però si aquests
indicadors que per exemple, segons els resultats de PISA, ens
donen aquesta impressió que estam un poc a la cua i que són
indicadors en tres competències, lectora, científica i
matemàtica, realment serveixen per avaluar el nostre alumnat,
és a dir, si pensa vostè, Sr. Moyà, que és suficient i que dóna
una imatge completa del que estam fent el professorat en
general a les nostres escoles avaluar només aquestes tres
competències. Jo entenc que són competències molt importants,
però m’agradaria conèixer també la seva opinió al respecte.

Després hi ha una qüestió que és bàsica i que qualque
vegada també hem demanat a altres compareixents; és el tema
de l’avaluació del professorat en el sistema educatiu, és a dir,
com es pot enfocar bé aquesta avaluació sense que generi
terratrèmols; a vegades és complicat abordar un tema que és tan
important com l’avaluació de l’alumnat, i és l’avaluació del
professorat i com es plantejaria fer això.

Sobre aquest objectiu de l’any 2020 a la Unió Europea de
reduir els índexs d’abandonament escolar -també és una
pregunta per a tots dos-, què podem fer a nivell de llei
educativa per a les nostres illes per tal de reduir aquestes taxes
tan altes o tan elevades que tenim d’abandonament escolar
primerenc a les nostres illes, i com ho podem fer des de..., com
podem contribuir a això mitjançant aquesta... no sé si aquesta
ponència o la propera llei que sortirà, no?, de quina manera.

Després, una pregunta molt concreta, més aviat per al Sr.
Moyà, bé, per a tots dos seria també: quina valoració fan sobre
la repetició de curs? Crec que l’IAQSE va elaborar un
monogràfic sobre aquest tema i és important també que

s’expliqui un poc aquesta qüestió de com s’aborda la repetició
i quins paràmetres se segueixen per tal que això es faci efectiu. 

Després, també una pregunta general seria: les millores del
nostre sistema educatiu, que són moltes, perquè el Sr. Carrió ha
estat jo crec que prou explícit, en el sentit de totes les coses que
no funcionen o de les mancances al nostre sistema escolar, bé,
com ho fem? És a dir, és suficient, i això ha sortit moltes
vegades, és suficient només amb un millor finançament o en
superar aquests 1.000 milions d’euros, que és una reclamació
històrica de la comunitat educativa, o manquen altres coses per
tal de millorar totes aquestes mancances?

Per acabar, s’ha parlat també... ha parlat vostè, Sr. Carrió,
d’aquests pactes compatibles, que el pacte que es podria assolir
aquí i el pacte que s’està mirant a nivell estatal són
compatibles, quina és la seva opinió? M’agradaria conèixer
sobre la sots-comissió que s’ha creat en el Congrés de Diputats,
i també, quina valoració fa que hi hagi un grup parlamentari
que no vol comparèixer a aquesta ponència de pacte educatiu,
i que, en canvi, sí té qualque cosa a dir a aquella sots-comissió,
que diu que allò és important, però el que fem aquí no ho és? 

Per la meva part res més. Moltes 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, bones tardes a tothom. Benvinguts Sr. Moyà i Sr. Carrió.
Seré ràpid amb les preguntes, tenc més preguntes per al Sr.
Moyà que per al Sr. Carrió, però, com que realment les
preguntes transcendeixen per ventura les competències
d’avaluació de l’IAQSE, si el Sr. Carrió, pel seu recorregut, per
la seva trajectòria històrica en educació vol respondre també
algunes de les que faré al Sr. Moyà, estaré encantat d’escoltar
les seves respostes.

La primera pregunta que volia fer és una pregunta reflexiva
i seria per a quan una avaluació de les polítiques públiques
educatives? Crec que fins i tot hauria de ser... de formar part de
qualsevol mecanisme, hauria de ser la primera passa
d’avaluació perquè sempre anam històricament l’avaluació
primer és sempre de les competències, dels resultats acadèmics,
etc., però quan molts qüestionam quan es parla, per exemple,
de fracàs escolar, que jo crec que ha fracassat la societat i el
sistema, per a quan una avaluació de les polítiques públiques
educatives que van molt més enllà d’aquesta inestabilitat amb
les normes marc que ens vénen moltes vegades dictades de
l’Estat, no? I jo crec que és possible i necessari fer una
avaluació objectiva o per objectius, però li trob a faltar.

Llavors hi ha el tema de l’avaluació per què? Perquè, per
exemple, de l’IAQSE pens que fa una feina excel·lent,
publiquen quantitat d’estudis d’avaluació, l’avaluació, vostè ho
ha dit moltes vegades, ha de ser sobretot una avaluació
formativa, però em remet, per exemple, a l’informe que varen
publicar devers març del 2017, sobre la repetició, que és un

 



1220 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 78 / 22 de febrer de 2018 

tema que, per exemple, també vàrem abordar o va sorgir, va
introduir el president de l’Associació d’Inspectors la setmana
passada que vàrem fer unes jornades a aquest parlament sobre
abandó escolar. El seu informe d’avaluació diu que la repetició,
evidentment, és contraproduent, té costs elevats sobretot per a
l’alumnat, etc., quina és la següent passa, vull dir, qui actua
davant d’aquesta avaluació? Entenc que hauria de ser en
primera instància l’administració educativa.

Llavors, seguint amb el tema de l’avaluació, per exemple,
el Pacte Educatiu parla moltíssim de l’autonomia de centres, de
fet, ha estat un dels elements de discrepància i aquí intentam o
ens agradaria que almanco aquesta ponència servís per intentar
acostar posicions. De quina manera es pot avaluar l’autonomia
de centres no només pels resultats acadèmics del centres, que
d’això ja hi ha molt de material, sinó, per exemple, de projectes
educatius? Quan hi haurà una avaluació de projectes educatius?
Perquè pens que també podria repercutir positivament cap a la
resta de centres.

Per què no avaluar el nivell d’inclusió de l’escola?
Segurament ens duríem... fa poc dies, de fet, va sortir que els
nostre sistema escolar era un dels més inclusius de l’Estat
perquè d’aquí tal vegada podríem aprendre o extreure lliçons
bones de cara a la societat perquè, per altra banda, els indicador
de pobresa, de desigualtat hi són encara que es redueixen. Per
a quan una avaluació de temes que jo crec que requereixen
també mà de metge com és la gestió de la diversitat a les
escoles, de les competències digitals, no dels alumnes, que això
també ho han estudiat, sinó dels docents?

Ho dic perquè d’alguna manera crec que si realment volem
avançar efectivament cap a un millor sistema educatiu,
l’avaluació ha de tocar totes aquestes qüestions i ha de sortir
una mica dels paràmetres clàssics. Ja el que seria el súmmum
seria per a quan una avaluació que, més enllà dels resultats
acadèmics, tengui en compte les necessitats dels alumnes
expressades pels mateixos alumnes? I això va molt més enllà
que els propis resultats que expressen, per exemple, les
qualificacions acadèmiques. Crec que també seria una manera
de canviar tots aquests dèficits que té el sistema.

Ja sé que són preguntes molt filosòfiques, però, com que
vostès tenen les eines, els les faig. 

I al Sr. Carrió li volia demanar, és un tema que ha estat
recurrent en aquesta comissió, sobre els temes que semblava
que es podien haver llimat una mica, sobretot amb els sindicats,
i que varen quedar finalment exclosos del tema del pacte, si ens
pot explicar la seva versió de la pel·lícula, i si pensa que això
encara es podria redreçar. I, com valora el fet que, més enllà de
la voluntat, jo crec, dels que som aquí i estam d’acord amb la
necessitat d’un pacte, les dificultats, jo crec que sobretot vénen
per la part de l’Estat i del joc partidista, electoral, o com li
vulguin dir, de realment arribar a un pacte, a un acord polític?

I davant d’aquestes dificultats, i preventivament, i és la
darrera pregunta, quin pensa que podria ser un pacte de mínims
per almanco mirar d’assegurar qualque cosa?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vull agrair
tant al Sr. Moyà com al Sr. Carrió que hagin vengut aquí a fer-
nos les seves aportacions, crec que les diferents sensibilitats, les
diferents aportacions i possibilitats que ens donen els
compareixents ens enriqueixen i crec que és bo poder també
sentir les diverses opinions que es manifesten i les preguntes
que es fan. 

El Sr. Moyà ens ha parlat molt, com no pot ser d’altra
manera, del tema de l’avaluació que és importantíssima per
millorar qualsevol tipus de sistema. Aquí parlam d’alumnat, de
professorat, d’equips directius, projectes, i, per què no també
de normes educatives, decrets, reglaments, etc. Fem, posam
molt la força a avaluar l’alumnat, però després ja el tema del
professorat i l’equip directiu s’avalua de diferent manera, més
light, el tema dels projectes de centre o s’avaluen ja en terminis
més espessos, més llargs, i les normes, també fins que no hi ha
problemes, que no fan canvis de normes i que solen ser canvis
integrals en les normatives, en les lleis que hi ha, es mouen poc. 

M’agradaria saber a veure si és possible fer una avaluació
contínua a tot això, a dins el pacte, i també vostè ho ha dit, es
parla d’una avaluació externa a la pròpia administració i
m’agradaria saber vostè quina opinió té, si ha de ser o hauria de
ser a través d’un comitè d’experts, a través d’una empresa
externa, de quina manera es podria avaluar tot el sistema
educatiu i que fos amb una avaluació contínua?

Els portaveus que m’han precedit també li han fet preguntes
referent al tema de repetir. Vostè ha dit que un nin que..., ja no
tendrà l’edat idònia si repeteix un curs, i m’agradaria que em
pogués explicar per què. Com es podria millorar i avançar
perquè no hagués de ser així, perquè si fos amb més inversió,
més recursos individuals sabem que la inversió en educació no
és suficient i, per molta que n’hi hagi, sempre hi ha forats a
tapar, a veure com es podria fer aquest pas, o m’expliqués, o
m’especifiqués el per què d’aquesta afirmació que ha fet.

Respecte del Sr. Carrió, crec que és alarmant veure que des
del 2006-2007 es parla d’avançar cap a un pacte i una llei, i ens
trobam en el 2018 i donem gràcies que sí que la part social, la
part de professionals s’han posat d’acord i ens han fet arribar
aquest pacte educatiu, aquest pacte per les illes, però que
parlam de 10 anys enrera i crec que és important i és necessari
fer una passa més i també pens que s’ha fet i l’anam fent.

M’agradaria saber, també un poc li ho han demanat, a veure
si veu possibilitat d’ampliar aquest consens a nivell social que
hi va haver en el Consell Escolar de les Illes Balears, però que
hi va haver una part de sindicats que no hi estigueren d’acord,
a veure si veu possibilitat de poder ampliar aquest consens.

I també com experts ambdós compareixents, a tots dos,
m’agradaria saber, dins els seus àmbits si afegirien alguna cosa
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més especifica dins aquest futur pacte i també per què no, dins
la possible futura llei educativa, que ho pogués encara millorar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies Sr. Moyà
i Sr. Carrió per les seves explicacions. Jo intentaré fer una
pregunta més de síntesi, perquè crec que avui vostès
precisament ens han donat una visió molt global sobre el
sistema, cadascú des de la seva perspectiva, cosa que de
moment no succeeix, perquè les persones que vénen aquí
normalment ens vénen a parlar d’aspectes molt concrets del que
representen, com la concertada, ensenyament d’idiomes, etc.,
i vostès avui hem tengut el luxe que ens han donat aquesta visió
més de conjunt i, per tant, jo també els voldria demanar uns
aspectes de síntesi.

El Sr. Moyà bàsicament ens ha fet un repàs força exhaustiu
d’aspectes del document i ens ha donat la seva opinió. I el Sr.
Carrió, en contrast amb això, ens ha explicat una mica tot el
procés d’elaboració i també el procés a seguir d’ara endavant
amb la imbricació d’aquest pacte en el pacte estatal i, per tant,
de la llei autonòmica en la llei estatal. I al voltant d’aquests
temes jo els voldria demanar una mica a tots dos, quins temes
consideren que serien els fonamentals que estiguessin tractats
amb una llei educativa de Balears, tenint en compte que hi ha
molts aspectes que són de competència estatal. Per tant, ho dic
amb aquests temes, perquè clar hi ha aspectes molt importants
del document el pacte, que precisament sempre comentem, que
són de competència estatal i que poca cosa podrem regular a
nivell autonòmic, a nos ser que la legislació estatal ens obri una
finestra. I per exemple el tema de la selecció del professorat és
molt paradigmàtic; és a dir, el sistema de selecció, això és un
cost de regulació estatal i, per tant, són professions regulades,
són competències estatals i, per tant, si aquí no s’obre una
finestra per part de la legislació estatal, poca cosa podrem fer
a nivell autonòmic.

Per això, a mi m’agradaria..., per això els dic que és una
pregunta de síntesi i és no només quins temes creuen vostès que
són importants, sinó quins temes creuen vostès que són
importants i que pel seu coneixement de competències estatals
autonòmiques consideren que realment a nivell autonòmic
tendríem un marge de maniobra prou ampli com per poder-lo
regular d’una forma significativa. Aquesta seria una pregunta
comuna a tots dos.

I una altra potser més adreçada al Sr. Carrió, però que
evidentment també el Sr. Moyà serà interessant saber la seva
opinió i és precisament les relacions de dependència amb la llei
espanyola, tant a nivell de continguts com a nivell de
temporalització: vostè considera que podem intentar tirar
endavant una llei autonòmica sense que estigui resolta la llei
estatal, o abans de què s’hagi produït un pacte a nivell estatal?

Clar, a mi sempre m’agradaria pensar que no cal esperar, en el
sentit de què clar no podem estar pendents, vostè ja ho ha
explicat molt bé, des de l’any 2006-2007 que el Consell
Escolar ja insisteix en què cal una llei educativa de Balears,
clar a mi em reca pensar que ara haurem de tornar esperar a
veure què passarà a Madrid, si es posaran d’acord, si no es
posaran d’acord, si faran una llei, si ens agradarà més o menys.

Bé, com pot veure li faig la pregunta i ja l’estic responent,
responc el que penso jo, però, és clar, a mi el que m’interessa
és el que opina vostè; és a dir, hi ha altres comunitats
autònomes que, gràcies a tenir una llei autonòmica pròpia,
malgrat les limitacions de la LOMCE, han pogut tirar endavant
experiències que aquí no podem fer precisament per manca
d’aquesta llei. Per tant, el resum seria aquest, té sentit i pot ser
profitós tirar endavant amb la llei autonòmica abans de tenir la
llei estatal?

I aquests serien els dos temes que els voldria plantejar.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pertocaria el torn del Grup
Parlamentari Mixt, però, atès que la diputada Olga Ballester de
Ciudadanos, que és la titular d’aquest grup en aquesta comissió,
ha manifestat la seva voluntat de no participar en aquesta
ponència, donam la paraula al Grup Parlamentari Socialista, al
Sr. Enric Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, presidenta. Jo en primer lloc el que volia era
agrair tant al Sr. Moyà, com al Sr. Carrió la seva presència
aquí, que les aportacions, ja li ho han dit, les aportacions eren
substancials, era important que vinguessin per aportar la seva
visió, com bé ha dit el Sr. Castells, més de conjunt, més general
respecte de l’elaboració del pacte. 

I jo crec que, dit això, després de totes les preguntes que les
han fet, a mi em queda poca cosa per preguntar. Jo sí que li
volia demanar coses més específiques potser i és, per una
banda, que crec que ja li han fet la pregunta, igual un altre
aspecte, al Sr. Carrió li volia demanar que, dintre d’aquest
pacte, dintre d’aquest document que s’ha elaborat, hi ha un
intent de pactar mínims, però, malgrat tot, hi va haver vots en
contra i fins i tot vots particulars; és clar, hi ha un aspecte, que
és l’aspecte del professorat, que és el que més ha trontollat,
perquè de fet els vots en contra majoritàriament han estat del
sector del professorat, per tant, jo li volia demanar si hi ha
qualque aspecte que la futura llei educativa no hauria de tenir
massa en compte per poder arribar a un consens amb el màxim
de professorat; és a dir, si hi ha alguns aspectes com és la
selecció de personal, etc.

I després hi ha una altra pregunta que és respecte..., ha
parlat de com casar el pacte aquí a les Illes amb el pacte a
l’Estat i hi ha un aspecte que a mi em preocupa que és el tema
dels currículums. Com fer casar la possibilitat de tenir
currículums propis amb uns currículums que venguin
directament establerts des de l’Estat, si això es pot pactar, si
creu que s’ha d’arribar a algun tipus de consens.
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I després una altra pregunta que faig pràcticament a tots els
ponents és la idea del pacte és per aconseguir una estabilitat del
sistema, i és clar, nosaltres vivim en un sistema que és una mica
inestable, perquè tenim una sèrie de variables com és la pressió
demogràfica, que fa que el sistema estigui inestable la major
part del temps; és a dir, quan aconseguim estabilitzar
l’educació a una banda, hi ha una sèrie de variables com són
sobretot nouvinguts, canvi sociològic, canvis tecnològics, és a
dir, que li donen inestabilitat. Com pensa que podríem donar-li
major estabilitat dintre d’aquesta inestabilitat?

Respecte de la intervenció del Sr. Moyà, crec que ha estat
molt clarificador venir aquí a parlar d’avaluació, és
importantíssim el tema de l’avaluació, però ha parlat de
diferents tipus d’avaluació i m’agradaria a veure si podria
donar la seva opinió de com en un pacte o en una futura llei
d’educació, com podríem reflectir l’equilibri entre els diferents
tipus d’avaluació.

M’explic, és a dir..., si consideren necessari establir uns
mínims d’avaluació interna front a avaluació externa; si hi ha
d’haver un..., si s’han d’establir uns mínims d’avaluació de
coneixements, de currículum, sobre avaluació de destreses; o...
i després, una altra cosa que també em preocupa, parla de
l’avaluació permanent, com reflectir aquesta avaluació
permanent en una futura llei educativa que permeti fer canvis.
És a dir, l’avaluació teòricament és per permetre fer canvis i
això com... com reflectir-ho.

I ja... crec que ja està tot, reiterar donar-los les gràcies per
haver vingut i haver explicat aquestes coses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per contestar les
preguntes o observacions formulades pels grups té la paraula el
Sr. Pere Moyà, per un temps de deu minuts.

Atès el gran nombre de preguntes que li han fet, aquesta
presidència serà generosa, però no molt, amb el temps.

EL SR. DIRECTOR DE L’INSTITUT D’AVALUACIÓ I
QUALITAT DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES
BALEARS (Pere Moyà i Niell):

Moltes gràcies. Intentaré..., hi ha una sèrie de qüestions que
han vengut de diferents grups, miraré de conjugar..., intentaré
conjugar-les.

La Sra. Riera ha fet em sembla dues qüestions, una que feia
referència a l’abandonament escolar prematur, que també s’ha
comentat. Bé, jo tenia..., hi ha un apartat dins el document, no
he tengut temps de comentar-lo, que en parla una miqueta, diu:
“incrementar el nombre de joves que continuïn la seva formació
en educació postobligatòria”, diu: “és una necessitat
peremptòria incrementar el nombre de joves que una vegada
obtingut el títol de graduat en ESO continuï la seva formació en
educació postobligatòria”. Totalment d’acord amb la necessitat. 

El suggeriment que fa el document sí que em sembla
totalment insuficient perquè el document fa referència que
l’administració faciliti que els centres puguin dur a terme
determinats plantejaments.

Mirin, he comentat que l’abandonament escolar prematur és
un dels greus problemes que tenim dins el sistema educatiu, el
tenim molt estabilitzat, és cert que venim de molt lluny, de molt
enrere. Jo crec que per ell mateix, l’abandonament escolar
prematur seria objecte d’un pacte per l’educació, vull dir, el
poder treballar en l’abandonament escolar prematur. Per quina
raó? Bé, no sé si un pacte per l’educació o un pacte social
perquè en primer lloc..., és a dir, nosaltres hem analitzat una
miqueta..., vull dir..., combatre l’abandonament escolar
prematur, així, no es pot, és combatre una estadística, vull dir,
s’ha d’anar a analitzar què és realment l’abandonament escolar
prematur i de quins factor depèn.

I depèn bàsicament de tres factors: un factor són
sòciofamiliars, i aquest tema fa falta treballar-lo dins un àmbit
molt per damunt de l’educació. Després hi ha un altre àmbit
que sí és propi dels centres i després ho comentaré una
miqueta. I després hi ha un tercer àmbit que crec que és
bàsicament estructural, estructural en el sentit que tenim un
sistema educatiu molt rígid, una estructura que una vegada que
un alumne surt del sistema té moltes dificultats perquè el
sistema el torni a agafar.

Aleshores, és clar, això -també responent una miqueta...- a
nivell autonòmic tenim certs problemes perquè és clar els
problemes de l’estructura del sistema és una competència
estatal i en conseqüència tenim dificultats.

A nivell educatiu, bé, a nivell educatiu nosaltres hem
analitzat un poc quines poden ser les possibles causes i creim
que l’abandonament escolar prematur recorre, té un itinerari, un
itinerari que comença amb baixos resultats per part de
l’alumne, el que es denomina fracàs escolar, quan té més d’un
nombre determinat de matèries suspeses... és fracàs escolar.
Aquest fracàs escolar té un estadi superior que és repetició de
curs; després de la repetició de curs ja passam a problemes de
disrupcions disciplinàries dins l’aula; posteriorment aquestes
disrupcions disciplinàries passen a absentisme escolar puntual,
i, definitivament, aquest absentisme puntual acaba en
abandonament escolar. Per tant, des del punt de vista educatiu
nosaltres pensam que el que s’ha de combatre són aquests
factors i nosaltres l’any passat, -i aniré contestant també una
altra pregunta-, l’any passat ja posàrem de manifest que un dels
principals problemes eren les repeticions escolars.

La repetició escolar és un tema que està considerat dins
normativa, per tant, s’ha de poder aplicar, hi haurà moments i
determinat alumnat en què s’haurà d’aplicar, però s’ha de
considerar una mesura excepcional, vull dir, s’han d’haver
esgotat moltes altres vies d’atenció a la diversitat per arribar a
la repetició.

Amb això també som capdavanters, en repetició escolar. La
repetició escolar és equivalent al que comentàvem d’idoneïtat.
Un alumne que deixa i que repeteix un any ja deixa de ser
idoni. Per tant, repetició i idoneïtat van de la mà. Els darrers
resultats de PISA, PISA 2015, ens situava també al capdamunt

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 78 / 22 de febrer de 2018 1223

de la manca d’idoneïtat perquè estàvem gairebé en un 40%
d’alumnes de 15 anys, que són els de PISA, pràcticament
estàvem al 40% d’alumnes que ja havien repetit o sigui que ja
no eren idonis. Per tant, un dels primers elements en els quals
s’ha de fer feina és en la repetició escolar.

Nosaltres donarem una primera passa, perquè pensam que
la primera passa que s’ha de donar és posar damunt la taula el
problema i l’any passat vàrem posar damunt la taula el
problema de la repetició, férem un document d’avaluació. En
aquests moments fem feina en un segon document que és..., o
sigui, nosaltres l’any passat férem un plantejament que en
general i els estudis, la ciència diu que la repetició serveix per
a poc; nosaltres ara fem un estudi, dins les Illes Balears i
concretament el curs passat, sobre quin va ser l’efecte de la
repetició, o sigui, què va passar amb els alumnes que l’any
passat repetiren? I començam a tenir també sorpreses
importants, vull dir, en la línia que vàrem marcar l’any passat
que la repetició... Segurament dins aquest semestre nosaltres
treurem aquesta segona part de l’informe perquè pensam que
s’hi ha de fer feina. I s’ha de fer feina posteriorment en
l’absentisme, s’ha de fer feina en la disrupció, i això pensam
que des de l’escola, des de l’institut és una primera passa que
s’ha de fer, però s’ha de tenir en compte, i ho dic aquí al
Parlament, que és insuficient, vull dir, el problema surt del
sistema educatiu, aquest problema.

Una altra pregunta era referent a veure si quan parlava de
l’equitat es baixava el nivell. Bé, miri..., és que tenia altres
coses preparades i..., no sé si és molt aclaridor, però
bàsicament, quan es parla de baixar nivell, jo crec que, en
general, del que s’ha de parlar és d’eficàcia escolar, vull dir,
hauríem d’anar cap a l’eficàcia escolar. Hi ha un moviment
d’eficàcia escolar que clarament diu que un sistema és eficaç,
un centre és eficaç quan s’acompleixen dos paràmetres: un és
el de qualitat i l’altra és d’equitat.

El paràmetre de qualitat ve determinat per la mitjana dels
resultats dels alumnes corregida per les condicions de partida,
és a dir, mirar com varen entrar dins el sistema i mirar com en
surten, i això es diu valor afegit.

Es diu que un sistema o un centre és de qualitat quan dóna
valor afegit. A qui? És el segon paràmetre, a l’equitat, i
l’equitat es refereix al poder compensatori, i diu que això ha de
ser a tots els alumnes, i vull remarcar-ho, a tots els alumnes.
Tots els alumnes, independentment del punt d’arribada, han
d’obtenir valor afegit en els seus resultats. En aquest sentit ens
hauríem de demanar per què hi ha sistemes que tenen més èxit
que altres, i és una pregunta que ja els deix per a vostès.

Seguiré. Indicadors d’educació PISA, només es fa feina en
quatre competències. Sí, i és molt difícil, és molt difícil fer, a
nivell d’avaluació externa, feina, a més per una senzilla raó, ho
he intentat comentar: quan es fan avaluacions externes, bé,
l’avaluació externa, nosaltres quan aplicam una avaluació
externa tenim en consideració un aspecte, i és distorsionar el
mínim els centres. A partir d’aquestes quatre competències
pensam que podem tenir o que es pot tenir una informació
suficient, suficient, no tota la informació; a posta el que hem
començat a fer és fer feina amb indicadors de resultats
acadèmics de l’avaluació interna, que aquests sí que pensam

que ens donen moltíssima més informació i tenen molta més
realitat, tenen molta més realitat. Aquests indicadors de les
proves externes pensam que també estan molt enriquits amb el
qüestionari que passam a tots els sectors de la comunitat,
perquè es treu moltíssima informació, és impensable la
informació que es treu.

Després també ha fet una pregunta sobre l’avaluació del
professorat. Jo crec que el problema..., el tema del professorat
és una miqueta més complex, i hauríem de partir ja no solament
de l’avaluació en un moment determinat sinó que s’hauria de
reconsiderar una miqueta la formació inicial, començar des de
la formació inicial a analitzar si realment la formació inicial
que es rep en aquests moments és..., ha tengut l’evolució que el
sistema educatiu no universitari ha tengut, o sigui, cap on
avança el sistema educatiu no universitari, i jo crec que potser
s’ha estancat una miqueta l’avaluació inicial. Clar, quan aquí
estam amb aquest problema, ja també la formació permanent té
molt a desitjar i en principi, avaluació del professorat, sí, se’n
fa, però se’n fa molt puntual, no crec que es faci..., vull dir que
l’avaluació que es fa per part de la inspecció als funcionaris en
pràctiques, a la direcció, crec que més que una avaluació és una
pseudoavaluació, vull dir que no crec que tengui el fons, el
rerafons que hauria de tenir una avaluació del professorat.

Més coses. Bé, allò de la repetició no sé si ha quedat més o
manco... i els paràmetres. El Grup MÉS ha fet un munt... Quan
una avaluació de les polítiques públiques educatives? Bé, quan
el sistema polític ho digui; vull dir que per part nostra..., perquè
en definitiva nosaltres estam una miqueta supeditats als
manaments que hi hagi de dalt. De totes maneres, i potser
entrant una miqueta en una altra pregunta que s’havia fet del
que hi hauria d’haver dins una futura llei d’educació, idò
s’haurien de marcar una miqueta, potser, pautes genèriques en
relació amb l’avaluació; altres comunitats autònomes ho han
fet, tenen marcades unes línies genèriques de l’avaluació
general en tots els sentits, i després tenen decrets específics on
es parla d’avaluació en tots els àmbits; crec que Andalusia ho
té, sé que hi ha una sèrie de comunitats que tenen desenvolupat
i es té desenvolupat fins i tot això.

De la repetició, també crec que ho he comentat, i nosaltres
seguirem en aquesta línia, perquè pensam que en la repetició
s’hi ha de seguir fent feina. De totes maneres s’ha de dir que de
l’any passat a enguany, sobretot dins educació primària, s’ha
reduït a la meitat la repetició. Estam molt satisfets perquè
deim... no crec que en tenguem la culpa nosaltres però almanco
del que es va fer l’any passat hi ha hagut una miqueta de ressò,
una miqueta de reflexió, això dins educació primària; dins
educació secundària la repetició és més mala d’emprendre
perquè a educació primària la repetició depèn de factors
qualitatius, mentre que dins educació secundària ja es
quantifica i ja es repeteix en funció del nombre d’àrees que es
tenen suspeses.

Avaluació per part dels alumnes. Ho comentava abans, vull
dir que nosaltres tenim una informació molt interessant. De
totes maneres, clar, nosaltres un dels tancaments que tenim és
el tema de rànquing i la informació la tenim, però tenim
informació del qüestionari dels alumnes molt interessant, i cada
centre sí que la té, la seva, vull dir que cada centre té la
valoració que tenen els diferents sectors de la comunitat
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educativa en relació amb el posicionament del centre i després
donam unes mitjanes, i en relació amb la mitjana saben si el
que diuen els diferents sectors s’està per damunt o s’està per
davall. Però, vaja, també és un nivell molt elemental, i
evidentment a nivell intern de centre, els centres que ho
apliquen, els funciona molt bé, i l’opinió de l’alumne és
evidentment molt important. Jo no ho he comentat, però vull
deixar molt clar que la raó de ser del sistema educatiu és
l’alumnat, vull dit que tota la resta, els que feim feina dins
l’administració i fins i tot en el Parlament no tenim finalitat, la
finalitat és dins l’aula i es diu alumne; vull dir que nosaltres
som un servei, en definitiva.

El Grup El Pi, bé, he comentat una miqueta allò d’avaluació
de... avaluació de projectes; també podria fer un comentari en
relació amb l’avaluació de projectes. Si em demanassin opinió
en relació amb els projectes diria que crec que el sistema
educatiu en general i el de les Illes Balears en particular està
sobrat de projectes, els centres estan sobrecarregats de
projectes. El document parla en un moment determinat de
burocràcia; és cert, tenim excessiva burocràcia. Nosaltres tenim
un sistema administratiu que està basat en la burocràcia,
bàsicament fomentam que s’elaborin projectes, els centres estan
amb vint o vint-i-cinc..., és impossible que duguin a terme tots
aquests projectes. Què passa amb tot això?, que difícilment
poden ser rigorosos i fidels als projectes que tenen, és
impossible que un centre apliqui els projectes així com els té
redactats, i això és el problema d’una administració
burocratitzada. I després, o sigui, nosaltres tenim molts de
projectes, s’executen d’aquella manera i no es revisa si han
funcionat o no. El model anglosaxó és molt diferent; es
planifica poc, s’executa amb molta fidelitat el que es té
planificat, i després s’avalua molt a veure si allò que s’ha
aplicat dóna resultat o no dóna resultat, i crec que és una
miqueta la tendència i el model cap on s’hauria d’anar.

Ja m’he perdut, no sé on som; falta..., ah, sí, MÉS per
Menorca, sí, sí. Quins tema hauria de ser tractat dins l’àmbit
autonòmic? Mirin, jo també li parlaré i li faré una síntesi d’allò
que hauria de ser. Des del punt de vista de l’avaluació..., he dit
en un moment determinat que hi havia dos pilars, un era de
manteniment i l’altre era de desenvolupament. Bé, jo crec que
en principi s’haurien d’analitzar quins són els factors que
funcionen dins el sistema, i d’alguna manera deixar-los una
miqueta consolidats. Quins hi ficaria jo?, idò tots aquells que
a través del sistema d’avaluació de l’IAQSE, de la Inspecció,
d’altres indrets, es puguin detectar i es vegi que s’han de
millorar, tots aquests factors jo els introduiria dins una futura
llei amb els condicionants que vostè ha apuntat, és a dir, tenim
molta limitació a l’hora d’introduir segons quins elements dins
la normativa pel simple fet que el marc en què ens movem ve
determinat una miqueta pel marc estatal.

I en aquest sentit hi ha determinats aspectes com per
exemple ara, en aquest moment vull dir nosaltres hem fet un
estudi del resultat del PEMAR dins Educació Secundària
Obligatòria i hem detectat que el fet que els alumnes en lloc
d’acabar a quart d’ESO, amb el programa de diversificació que
hi havia abans, ara acabin a tercer a PEMAR, i després hagin
de passar a un quart ordinari, això l’any passat va comportar
una baixada d’1 punt i mig en les titulacions.

Aquest fet nosaltres el vàrem posar en coneixement i ha
sorgit el programa de suport, de millora per als alumnes de
quart. D’alguna manera pensam que això hauria de ser la
tendència -hauria de ser la tendència-, o sigui, a mesura que es
detecta que les coses s’han d’anar millorant, les necessitats, el
que comentava abans, les necessitats, s’hauria de regular
perquè es pogués equilibrar o millorar el sistema.

No sé... em sembla que he esgotat els dos minuts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, l’hem duplicat, el temps inicial, però bé, és que li han fet
també moltes preguntes. Moltes gràcies, Sr. Moyà. Ara té la
paraula el Sr. Pere Carrió, per un temps de deu minuts i un poc
més.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS (Pere Carrió i Villalonga):

Gràcies. No ho sé mesurar això, no ho sé fer. Bé, aniré
contestant, hi ha moltes preguntes que són repetides i tal
vegada les contestaré a un i llavors ja no importa, eh?

Per exemple, una primera que m’he apuntat, i n’he apuntat
diverses, és el tema de l’abandonament escolar. Jo crec que no
és una dada molt fiable aquesta, primer de tot, perquè en
estadístiques i en temes d’avaluacions d’aquest tipus, aquesta
no surt a cap avaluació ni a cap estadística, simplement sorgeix
de l’Enquesta de Població Activa que és una pregunta que es fa
i... bé, és un tema un poc dubtós. Però així i tot, com que es
manté en el temps molt, és un tema consistent, això, és a dir,
aquí efectivament com ha dit la Sra. Núria...

EL SR. DIRECTOR DE L’INSTITUT D’AVALUACIÓ I
QUALITAT DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES
BALEARS (Pere Moyà i Niell):

Deman disculpes, però és que a les set tenc...

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS (Pere Carrió i Villalonga):

Aturam el rellotge.

EL SR. DIRECTOR DE L’INSTITUT D’AVALUACIÓ I
QUALITAT DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES
BALEARS (Pere Moyà i Niell):

... tenc una altra obligació. De totes maneres, repetesc, moltes
gràcies per haver-me convidat.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS (Pere Carrió i Villalonga):

Bé, deia que efectivament, aquest és un tema..., crec que és
el pitjor problema que per a mi... jo valor de la situació que té
aquesta comunitat, a més la comunitat està darrere de totes les
comunitats, em sembla que fins i tot Ceuta està per damunt,
vull dir que..., que mai no havia estat..., ha millorat. Ha
millorat, però és clar això, com ha dit el meu company de
compareixença, és un tema que valdria la pena fer un pacte
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només per a això. Per tant, no m’hi puc dedicar, però bé, el
tema és complicadíssim, és complicadíssim. Efectivament, a
Balears estàvem per damunt del 40 i estam al 26, bé, si estan
contents ja amb això..., hauríem d’estar per baix del 10, que és
el que diu la comunitat autònoma europea, que han d’estar per
baix del 10.

Euskadi està al 10, i per què allà estan al 10 i aquí no? Bé,
això ho vaig explicar l’altre dia a una reunió. Crec que..., i no
hi entraré massa, és per un tema empresarial, és per un tema de
societat, això ens supera a l’educació, és un tema que
l’educació no pot solucionar. És un tema social, perquè a altres
països ha passat, a Escòcia, per exemple, i Euskadi, que han
hagut de transformar l’empresa, és a dir, d’un tipus d’empresa
han hagut de passar a un altre i a Euskadi ha passat, que hi
havia una empresa tipus de... metalls i etc., metalAlúrgica, etc.,
es va enfonsar i varen haver d’espavilar.  Quan es varen
espavilar, jo crec que aquest factor va ser molt important
perquè els empresaris fossin emprenedors i confiassin que
havien de seleccionar els millors treballadors per les noves
empreses que havien de fer. 

I aquí això no ha passat, aquí tenim un empresari hoteler
que des dels anys 60 està guanyant doblers, està invertint aquí
i està invertint fora, i no li preocupa massa aquest tema perquè
s’estima més formar la seva gent que no agafar gent amb una
titulació, i d’això n’estic ben segur.

Per tant, crec que això..., ara no vull insistir en això, però
aquí, aquí i a Canàries, s’hauria de fer un pla de xoc, és a dir,
diguem-li un pla de xoc, perquè hauria de ser un pacte a nivell
de tota la societat per poder millorar aquest tema. Seria fer
veure als empresaris que haurien de col·laborar amb la societat,
amb l’administració i arribar a això, i en això tal vegada el
Parlament pot ajudar a aquest tema, en un cert temps, de dir:
“millorem aquest tema”. Això és pot millorar fàcilment si
tothom hi col·labora i especialment els empresaris, perquè això
és un tema que supera l’educació i crec que dins el Pacte de
l’Educació hi ha de ser, però és un tema a llarg termini.

Després, un altre tema que també ha sorgit al principi, que
m’he apuntat, són altres mesures que es poden afegir. Bé, les ha
repetides..., jo no n’hi afegiria més, jo, si de cas, en llevaria, és
a dir, jo reduiria, en això s’ha de trobar un pacte de mínims, no
s’ha de trobar..., no ha de ser un pacte de màxims. És clar, això
també requeria aprofundir més en això i anar llavors al detall,
que hi procuren anar, però, en principi no not res a faltar, però
hi ha coses que no m’agraden. Jo vaig votar a favor del pacte
aquest, etc., perquè... vaig anar cap al consens. Ara bé, hi ha
coses que... que no m’acaben de fer patxoca i que jo vaig votar
en contra de segons quines aportacions o segons quines coses,
llavors al final hi vaig votar a favor.

Bé, aquí em ve bé per parlar del que em demanava algú que
era què havia passat al Consell Escolar i si s’hi podien afegir
més consensos, si... Bé, la meva opinió: primer de tot, durant
els processos anteriors, que els he contat que hi havia hagut
altres moments en què s’havia demanat el pacte, els sindicats
havien demanat un pacte, havien demanat el pacte, havien fet...,
des del Consell Escolar de Menorca, que va ser el primer, fins
a sindicats com UGT i altres que després han votat que no, era
gent que inicialment volia fer un pacte. Els sindicats tenen un

problema també i és que també responen a doctrina estatal; és
a dir, si per allà no ho fan, aquí nosaltres tampoc, i això ha
impedit també això. És a dir, si..., perquè és clar jo també sé
què passa a altres comunitats i han fet el mateix, fer el mateix
és que era un..., era un pacte sindical que deia: “idò no al
pacte”. És clar, aquest ha estat un dels problemes pel qual no
s’hi han afegit.

I després hi ha hagut altres circumstàncies que han estat
alienes al Consell Escolar que de vegades..., mira, les coses de
vegades ajuden i de vegades no ajuden, hi va haver algunes
circumstàncies que no varen ajudar; no va ajudar que no
volguessin afluixar, ningú. O sigui, hi va haver una idea de...,
nosaltres a la comissió que vàrem fer no es podia votar, per
tant, havíem de trobar sempre consens, però després al final has
de votar, has d’arribar a votar, bé. Als consensos hi havia molta
dificultat entre, sobretot, els sindicats i la gent que procedia
d’Illes per un Pacte d’afluixar, d’amollar això que jo dic de
mínims.

Jo crec que un pacte sempre ha de ser trobar els mínims i no
el màxim i aquí hi va haver un problema.

Ara bé, la meva impressió, que m’heu demanat, és que crec
que sí que es pot encara consensuar més, és a dir, crec que el
sindicat no és un... tancat, jo no sé què varen dir quan varen
venir aquí, però a mi em varen dir personalment diferents
sindicats, no vull dir cap nom,  que no era un no contundent;
primer de tot que se sentien un poc agreujats per certes coses i,
per tant, això havia afectat, però que per a ells no era un no
tancat i que, per tant, en un futur podien afegir-s’hi i tot això,
i jo crec que sí.

Després també vull afegir aquí, que crec que hi ve bé,
quines són les dificultats que hi va haver dins el pacte? Idò eren
tres: era el tema del professorat, que jo els deia: mirau, el tema
del professorat fonamentalment no és un tema d’aquí;
fonamentalment, allò principal del professorat ha d’estar en un
pacte estatal, perquè els cossos de professorat són estatals, els
convenis són estatals, tota la política de professorat és estatal;
per tant deixau-ho anar, si tanmateix no vos llevaran les meses
sectorials ni les meses de negociació, tanmateix no es tocarà
res, no vos preocupeu pel tema del professorat. Mirau, jo quan
vaig començar a fer de mestre, que vaig començar de mestre,
ja es parlava de l’Estatut del professorat, jo record els anys
setanta que ja hi havia..., bé, quasi tot d’una després de la
Constitució ja tenia, el primer ministre que hi va haver,
l’Estatut del professorat damunt la taula, i encara està damunt
la taula, no han estat capaços en..., no ho sé, cinquanta anys, no
ho sé, més de cinquanta anys, no han estat capaços, des de la
Constitució cap aquí, no han estat capaços de fer un estatut del
professorat, no hi és. Per tant, no es preocupin els sindicats, els
ho vaig dir, però bé, els preocupa. I diuen “això és tema nostre
i no tal”. Bé, jo crec que aquest és un tema que dins el pacte
hauria d’estar d’una forma molt senzilla i tal i no entrar-hi gaire
i deixar-ho així. Per tant...

L’altre tema, autonomia de centres, un altre tema que
preocupava. També eren els sindicats els que valoraven
negativament que els centres tenguin autonomia per seleccionar
professorat o per decidir i tal. Bé, jo estic a favor de
l’autonomia dels centres, crec que una millora substancial de
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l’educació passa per l’autonomia dels centres, jo i crec que la
teoria pedagògica en general. Ara bé, sí que autonomia ve
lligada amb avaluació, és a dir, tu dones autonomia, ha d’estar
més controlat, ha d’estar controlada aquesta autonomia, més
que si està dirigit; si tu dius “això s’ha de fer així” només has
de controlar que es faci, punt. Si tu dónes autonomia i cadascú
adapta les coses a la seva manera de ser idò ho has d’avaluar,
i per tant és més complicat, però jo estic a favor de
l’autonomia, i encara que els sindicats en general hi estan en
contra, jo crec que aquest és un punt fort del pacte que s’hauria
de mantenir.

I he dit que eren tres, he dit el del professorat..., ah, el tema
de la llengua; el tema de la llengua catalana és un altre dels
problemes que no varen ser gaire problema dins el consell
escolar, però bé, era al contrari, era que es volia posar un
poquet més, es volia donar una volta  més al tema de la llengua
i, bé, es va al final acordar que no es posàs el decret de mínims,
perquè el decret de mínims ja era com a massa..., ja estava
massa enfora, ja, i que s’havia de renovar. Efectivament, s’ha
d’incorporar molt clarament un tractament de les llengües
diversificat, de les llengües estrangeres, del català i del castellà,
ha d’estar això molt ben polit, i, clar, aquest tema era un tema
que va dur una certa frega, però bé, per a mi està bé així com
està dins el pacte aquest tema, està ben tractadet.

Això seria en relació amb aquests temes que més o menys
m’heu demanat del que va passar.

Un altre tema que crec que és important -anem al més
important per si no tenc temps i la presidenta em talla- és el
tema de pacte autonòmic, pacte estatal, llei autonòmica, llei
estatal. Bé, jo crec que els pactes d’àmbit autonòmic i d’àmbit
estatal són compatibles; de fet són combinables, i que un ha
d’ajudar l’altre, i cadascú sap quines són les seves
competències i punt. Crec que ho he explicat abans i no ho vull
repetir, però crec que el partit que no es presenta aquí i que
pensa que el pacte ha de ser estatal i després ser d’aquí
s’equivoca, i en això no tenc cap problema, si fos aquí, de dir-
li-ho, crec que s’equivoquen en això, es pot fer un pacte aquí.
Diferent és allò de la llei..., es podria fer un pacte perfectament
aquí. Bé, aquí, la llei; la llei, uep!, aquí ja no ho veig igual.
Crec que la LOMCE és una llei que està molt tocada, molt
tocada; tothom hi està en contra, o la majoria, ha estat molt
discutida, i crec que difícilment hi ha ningú..., jo dins els
consells escolars, que n’hi ha molts que són de partits diferents
i que hi ha molta diversitat a tot l’Estat; bé, en general no hi ha
ningú que discuteixi que s’ha de canviar la LOMCE en aquests
moments, ningú; per tant crec que és prioritari. Si la llei aquest
es veiés que pot durar, no ho sé, però crec que, primer, que és
una llei que no és bona, per a mi no és bona. La LOMCE
tothom està d’acord, o en general, que s’hauria de canviar, per
tant primer canviem la LOMCE, per jo, i després feim una llei
aquí, per jo, jo, perquè les coses bàsiques d’una llei estan a la
llei d’Estat, encara, vulguem o no vulguem, i els pilars de
l’educació són a la llei estatal. 

Ara bé, vull dir una cosa molt clara: hauria de ser una llei
de mínims, és a dir, la llei estatal ha de ser la mínima llei, la
mínima expressió de la llei, no com ara, que aquesta llei, la
LOMCE, ho toca tot; ho toca tot i ho atura tot: ha llevat als
consells escolars la participació, ha llevat..., bé, ha tocat massa

coses. La llei estatal ha de donar joc; si dóna joc només ha de
deixar una espècie, diríem, d’estructura que permeti que tots els
alumnes es puguin canviar d’una comunitat a una altra sense
cap problema. Aquesta és la finalitat d’una llei estatal. La resta
l’han de tenir les comunitats autònomes; per tant s’ha de fer una
llei de mínims, i aquesta llei després s’ha de fer a cada
comunitat. 

Per tant en això no tenc cap problema; jo ja som una
persona jubilada, que estic fent un servei i que tenc una
experiència, i la meva experiència em diu que he de dir el que
pens, i és això, que crec que la llei, primer, l’estatal. Si feis una
llei aquí i llavors fan una llei que no s’adapta a la d’aquí
s’haurà de canviar, durarà dos dies. Per tant no dic res més
d’això però crec que és allò sensat.

Després hi ha ja..., les altres coses que heu dit no són gaire
importants, però les diré mentre em doneu permís. Val, cinc
minutets més. 

Repetició de curs. Ja ho ha dit en Pere, estic d’acord amb
ell. Molt curt i telegràfic: no crec que aquesta mesura serveixi
per a res, la repetició de curs no és una mesura positiva que
solucioni res. En els centres el professorat tendeix a vegades a
arbitrar i a prendre les mesures més fortes abans de les fluixes;
hi ha d’haver un escalonament de mesures per millorar dins la
classe, que crec que és el fonamental, com ha dit ell; ha dit que
allò principal és l’alumne; en aquest pacte em sembla que no
surt la paraula alumne cap vegada, això és una mancança, però,
clar, tot va cap a l’alumne, també, hem de dir. No, és que jo ja
ho entenc, ja, però no surt la paraula pràcticament, alumne. A
l’alumne se li poden arbitrar una sèrie de mesures que són
escalonades, i una de les pitjors és repetir curs; primer se’n
poden fer d’altres, i a vegades no es fan o no es fan bé. Per tant
crec que s’hauria d’evitar la repetició de curs perquè se sap que
produeix molts de problemes i que no és eficaç, és dar lo
mismo repetidas veces, repetir el mateix, i a vegades en un
alumne en concret, quan hi ha un informe favorable, sí que es
pot arbitrar una repetició. També hi ha gent que tendeix a dir
que es quedi l’alumne a educació infantil, quina barbaritat!
Això no..., repetir infantil. Això n’hi ha, n’hi ha que ho
demanen, i els pares ho demanen, que quedi un any més a
infantil que és molt immadur. Bé, això, per a mi, menys sentit.
No estic d’acord amb la repetició de curs, però no per motius
de no sé què i tal.

És suficient un millor finançament? No, però és necessari.
Jo no som gaire d’aquells que pensen que a millor finançament
automàticament tot millora, no, no crec que això sigui
proporcional.

Ara bé, una llei d’educació..., una de les millors lleis
d’educació que hi va haver és la de 1970 perquè veníem de la
del 1849 que era la lleu Moyano. La del 1970 va ser
revolucionària, però no va tenir doblers, no va tenir cap duro i,
per tant, no sabem... La LOMCE tampoc no va tenir doblers i
així, si una llei no ve amb un finançament suficient no es pot fer
res. Per tant, crec que no n’hi ha prou amb el finançament, no
és el més important, però ha d’estar ben dotada, perquè
després... si no, no es poden implementar les mesures.
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Després, un altre tema, que ja l’he contestat una mica, el
tema de la sots-comissió, bé, la sots-comissió del Parlament,
bé, jo la veig molt embullada, jo la veig molt embullada, jo no
sé si en sortiran; el tema és que jo vaig ser molt agosarat i no sé
si agafaran tot el que tenen i ho posaran damunt la taula del
ministre i li diran: “aquí té tot el que hem recollit i aquí és”,
perquè... no ho sé, és una valoració negativa, però m’agradaria
que aquí no passàs el mateix, -no ho crec, no, aquí no passarà
això. No, perquè aquí... aquí partiu d’un document, partiu d’una
base, i allà han començat des de zero, no?, i és diferent, és una
manera de fer diferent, però jo que els vigil de prop... veig
difícil que arribin... ara han demanat sis mesos més i no sé si
ara ja han parlat 80 persones o 80 col·lectius, etc., i n’han de
passar... No ho sé, jo ho valor negativament.

Jo crec que per això el ministre ens va demanar al pacte...,
al Consell Escolar de l’Estat que també fes feina en això, a
veure qui acabarà primer, no ho sé, ja ho veurem. És una mitja
broma...

Avaluació de polítiques educatives. Bé, això em traspassa
un poquet, Abril. Bé, crec que hi ha organismes internacionals
que sí que avaluen les polítiques educatives i tenen
mecanismes, etc., no vull entrar massa en detall perquè també
jo m’amollaria i no em puc amollar, però crec que el Parlament
és un bon lloc per valorar la política educativa d’un país. Crec
que són els instruments que toca i aquí el que toca en la política
educativa és el Parlament, i ja està i no dic res més.

Formació del professorat, bé, aquí, aquí, aquí, aquí... bé, el
professorat és un element fonamental per al sistema educatiu.
Jo us he dit que dins el pacte procureu arribar a un acord de
mínims en això, però el que sí... i perquè, a més, depèn molt de
l’Estat, però el tema del professorat és un tema fonamental. El
professor és l’eina fonamental per a la millora del sistema
educatiu, crec jo, i hem d’admetre que té una mala formació o
una formació... millorable, per dir-ho d’una altra manera, té una
formació inicial millorable i té una formació permanent
millorable, -dos minuts-, i per tant, s’ha de canviar.

Jo amb el MIR del qual es parla ara no hi estic massa
d’acord, encara que el millor pla d’estudis que hi ha hagut en
la vida era un MIR, que era el de la República, primer feien
l’oposició i llavors es posaven a estudiar i venia a ser un MIR.
Ara bé, aquí s’atreviran a fer un MIR d’aquest tipus com en el
temps de la República? No ho crec, no ho crec, no... no crec
veure-ho, però bé, m’agradaria veure-ho. No el MIR que es
ven, no aquest MIR que es ven, que no és això.

Bé, formació del professorat, idò en aquests moments és
necessari posar-se les piles i crec que hi ha una consciència
general que sí que s’ha de millorar la formació del professorat
a nivell inicial, perquè al professorat de Secundària li falta
formació pedagògica i al professorat de primària diuen que li
falta formació de continguts, etc. Jo estic d’acord que s’ha de
millorar.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Dificul..., crec que em queden poques coses de..., encara
que em quedi un minut.

Enric Casanova...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És que aquí hi ha..., hi ha una mica d’interferència...

(Rialles i remor de veus)

Puc seguir?

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot continuar, sí.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS (Pere Carrió i Villalonga):

Bé, em queda molt poc, eh? És a dir, com que dic que
passaria al fonamental.., crec que també m’he demanat una
altra cosa, que era síntesi, és a dir, què és el principal, què és el
que jo hi posaria o quins crec que són els elements més
importants d’un pacte a l’educació.

Jo crec que el principal, per a mi, és una llei consensuada a
nivell polític -polític- i durable. El que no pot ser és que una
llei cada cinc anys es canviï, ha de durar vint anys com a mínim
i s’ha de retocar cada cinc anys o cada... etc., però la llei, el cos
de la llei no s’ha de tocar, això seria el primer desideràtum.

Un altre aspecte, ja l’he dit, és que hauria d’estar ben
finançada, estam en uns nivells... Aquest tema també és molt
complicat, el tema del finançament o el tema del PIB i tot això
de què tant es parla. Aquí estam al 3 i busques per cent de PIB,
però és clar això depèn del PIB de la comunitat, és a dir, com
el PIB més elevant idò això... això afecta, és a dir, que una
comunitat que té el PIB elevat, idò això.... això no és un
paràmetre tampoc molt fiable, però bé... com que sí estam tan
enfora del que haurien d’estar, que és el 6% com a mínim, que
bé, hem de fer feina i hem de millorar el finançament de
l’educació perquè sense doblers no es pot fer res.

Un altre és el tema, per a mi, de l’equitat. És a dir, una llei...
en això no estam malament, abans s’ha dit, no?, és a dir que en
el tema d’equitat, en el tema de l’atenció a la diversitat, el tema
de l’alumnat amb necessitats, etc., aquí no estam malament i a
nivell internacional la valoració que es fa d’Espanya és positiva
i crec que això ho hem de posar com a un valor perquè no tot
és dolent. Jo crec que de vegades si demanes a uns pares en
general, jo ho deman molt això: “i tu estàs satisfet amb l’escola
que vas?”, i, en general et diuen:“sí, estic satisfet, a mi
m’agrada, estic... estan..., volen anar a una escola, etc., i no...”,
és a dir, que tampoc no hem de tenir la sensació que tot és un
desastre, això... Aquí hem destacat aquelles coses negatives,
però hi ha moltes coses positives.

Bé, crec que una llei ha de tenir molt clar tot el tema
d’equitat que és un tema ample.

Després, hi ha un tema, que no sé si el m’ha dit Enric, que
és el tema del currículum. Bé, és que jo estic amb això del
currículum hasta las narices. Aquests currículums que tenim en
aquest estat són un desastre total. Això, agafen professors de
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cada assignatura perquè et facin els currículums i cadascú... el
de Ciències Naturals hi posa tot el que sap i tot el que no sap;
el de Física i Química, el que sap i el que no sap; el de
Matemàtiques, el que sap i el que no sap, etc., i això és la suma
de currículums i després fan les seqüències per cursos, d’acord. 

Això és un desastre! Això és el trivium i quadrivium de
Medieval que s’ha multiplicat per... per ics i un desastre total,
això no pot funcionar mai.

Per tant, el primer que s’hauria de fer..., i això no ho diu el
pacte perquè no vaig poder... no vaig tenir..., ho vaig dir, però
no vaig tenir la credibilitat per poder posar això i dir: “aquests
currículums no serveixen, perdonau, no serveixen”.

S’ha de fer un model de currículum nou, que tengui en
compte les competències curriculars, les competències
personals, s’ha de fer d’una altra manera, s’ha de fer tenint en
compte que s’ha de treballar per projectes, etc., és a dir, bé, ara
no puc explicar tota la teoria sobre això, que està molt clara,
però els currículums actuals són massa carregats, confusos i no
es poden complir. El professorat va fins aquí, al coll, i són
obligatoris. Aquest és el problema. Per tant, jo crec que una llei
ha de ser molt flexible amb els currículums, ha de fixar només
els aspectes més genèrics i ha de deixar que després es vagin
fent seqüències, que siguin els centres els que elaborin els seus
propis currículums tenint en compte això que els he dit, que
l’alumne ha de poder traslladar-se d’un lloc a un altre sense cap
problema de matèries, d’assignatures, de suspensos, etc., això
sí que és un tema que s’ha d’adaptar.

I després, el darrer tema que pos és el tema del professorat
que ja l’he explicat.

Per tant, no sé si m’he deixat qualque cosa, però el més
important ho he dit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carrió, l’escoltaríem mitja hora més,
però... hem arribat al final del debat, li agraïm la seva presència
i les seves explicacions...

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS (Pere Carrió i Villalonga):

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Atès que no tenim cap tema més a tractar, s’aixeca la sessió. 

Moltes gràcies a tots.
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