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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a Sara Ramón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Compareixença del Sr. Sebastià Mandilego i Alemany,
degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filologia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears; de la
Sra. Maribel Morueco i Alonso, presidenta de l’Associació
de pares de nins autistes de Balears Gaspar Hauser; i de la
Sra. Araceli Salas i Vallespir, portaveu i fundadora de
DISFAM, Associació de Dislèxia i Família, 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 les
compareixences del Sr. Sebastià Mandilego i Alemany, degà
del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i
Lletres i en Ciències de les Illes Balears; de la Sra. Maribel
Morueco i Alonso, presidenta de l’Associació de pares de nins
autistes de Balears Gaspar Hauser; i de la Sra. Araceli Salas
Vallespir, portaveu i fundadora de DISFAM, Associació de
Dislèxia i Família,  previstes al pla de treball de la ponència per
a l’estudi del document lliurat a aquest parlament pel Consell
Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per
Illes per un Pacte Educatiu, per tal que exposin la seva visió i
opinions sobre la matèria pròpia de la ponència, especialment
en aquelles qüestions més relacionades amb l’àmbit propi de
l’actuació de cada compareixent. 

Assisteixen el Sr. Sebastià Mandilego i Alemany, la Sra.
Maribel Morueco i Alonso, i la Sra. Araceli Salas Vallespir. La
presidència, en nom de la comissió, els dóna la benvinguda a
aquesta ponència.

Té la paraula el Sr. Sebastià Mandilego i Alemany, per un
temps de deu minuts.

EL SR. DEGÀ DEL COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS
I LLICENCIATS EN FILOLOGIA I LLETRES I EN
CIÈNCIES DE LES ILLES BALEARS (Sebastià Mandilego i
Alemany):

(Inici de la intervenció no enregistrat)

... a la institució que represent en aquesta comissió.
Nosaltres formam part del grup d’Illes per un Pacte, al qual
vàrem demanar l’ingrés el gener de 2015, i -petita presentació-
el col·legi és una entitat jurídica de dret públic que es fundà...,
bé, els primers col·legis es varen fundar a l’any 1899, fa 119

anys, però concretament el de Balears es va fundar a l’any 1922
com a filial del col·legi que en aquell temps en deien de
Barcelona, i que llavors va ser el Col·legi de Catalunya. Quan
aquí es va crear la UIB ja vàrem tenir districte universitari
propi i el col·legi ja només va ser de les Illes Balears.

Mirin, el col·legi -i ara vull aprofitar aqueixa
compareixença perquè crec que això s’ha de saber- té un codi
deontològic de la professió docent que s’ha renovat la darrera
edició -això és a nivell nacional- s’ha renovat la darrera edició
l’any 2010, em sembla que és aquesta, i aquí és un compromís
com tenen els metges, els apotecaris, etc., un compromís amb
els alumnes, amb els familiars, amb els centres on treballam,
amb els companys i les companyes, i amb la societat, i això és
bo saber-ho perquè aquest compromís social fa que a l’hora que
comenci a sortir que si els docents adoctrinam, i què fem..., el
col·legi no ha rebut cap queixa, no ha rebut res envers aquesta
situació, perquè nosaltres tenim un codi deontològic que,
d’acord amb aquest, podem dir “idò miri, passa això, passa
això altre”, però és que hi ha molta cosa popular, bé, popular,
que es diu, però llavors a l’hora de concretar coses no es
concreten aqueixes coses, i això crec que és important que se
sàpiga.

Bé, dit això vull que sàpiguen que aquesta institució, tant a
nivell autonòmic com a nivell estatal, ja estava a favor del pacte
educatiu del ministre Ángel Gabilondo, fins i tot amb
negociacions directes amb el mateix ministeri, perquè el degà
del Col·legi de les Illes Balears també forma part de la
permanent del Consejo, que és l’organisme que agrupa tots els
col·legis de tots els llicenciats, i vàrem tenir negociacions
directes amb el mateix ministeri i ja donàvem suport a aquell
pacte perquè pensàvem que era un pacte que feia un canvi
qualitatiu i quantitatiu molt bo respecte del sistema educatiu. El
que passa és que va passar el que va passar i això ja no ho
analitzaré aquí ara, però vull dir que tenim ja una voluntat i, per
això, tot d’una que vaig..., perquè va ser la primera reunió de
la presa de possessió meva com a degà, vàrem demanar la
integració, primer, al Cercle per l’educació, i del Cercle per
l’educació entràrem a Illes per un Pacte.

Per què? Perquè creiem que és absolutament necessari
aquest pacte educatiu. No podem subsistir amb lleis que es van
canviant cada dos per tres; unes duren més, altres duren 
manco, però totes van canviant. Es necessita una perspectiva
gran, vint, trenta anys, això tothom parla del temps que vol,
però es necessita per poder avaluar aquesta llei, i això no vol
dir que hàgim de tenir exactament aquells vint o trenta anys la
mateixa llei; la llei es pot anar reformant en coses que es veu
que no funcionen si als cinc anys es veu que ja hi ha coses que
fallen, però sí que hem de tenir una base amb la qual poder
afrontar les nostres anàlisis. 

Per què s’ha de canviar, diran? Mirin, aquí hi ha hagut
molts de compareixents i crec que estan cansats de sentir molts
d’arguments, però jo ara només els diré una cosa, i és que la
societat va canviant, i com que la societat va canviant no
podem seguir ensenyant de vegades amb mètodes vuitcentistes,
hem d’evolucionar, i som al segle XXI i, per tant, ha canviat el
paradigma de l’ensenyament, i per tant ens hem de posar al dia,
i això és costós. Però sí totes les entitats socials que hem estat
capaces de posar-nos d’acord amb un procés que ha durat tres
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anys a través d’Illes per un pacte, renunciant cada institució a
certes coses que en principi semblaven irrenunciables, jo crec
que també vostès, els polítics, que també representen la societat
des del punt de vista polític, també haurien de fer aquest esforç
de fugir de dogmatismes que potser han defensat en tota la seva
existència, o idees d’aquelles que sempre diem “no, d’aquí no
podem baixar”, perquè és que, si no, no hi haurà voluntat de
pacte. I d’aquest pacte ja els he dit una de les necessitats -n’hi
ha moltes més- que em sembla transcendental en aquests
moments.

Els alumnes són el centre de la nostra funció docent, i tot el
que demanam és perquè els alumnes rebin una millor educació.
Poden pensar: i què passa, que aquí hi ha un representant del
professorat que diu que ho fem malament, els docents? En
absolut. Jo crec que els docents ho fem molt bé, que a totes les
professions sempre hi ha qualcú que pot desbarrar o que es pot
equivocar o que pot fer qualque animalada, però els docents
crec que fins aquí tot el que hem fet ho hem fet en una línia
bona; el que passa és que tenim molts d’entrebancs, i aquests
entrebancs és una de les coses que s’han d’anar arreglant amb
un pacte educatiu.

Hi ha una altra qüestió que també vull defensar, i no és una
defensa dels docents en si, però, bé, indirectament també, i és
que quan surten totes aquestes enquestes, PISA, etc., sembla
que sempre això que quedam a les darreres posicions i que això
és un drama, i això ho hem de desdramatitzar, perquè aqueixes
proves ni són tan importants ni tal vegada tenim els mitjans
adequats per preparar-nos per a aqueixes proves d’una
determinada manera. I, a més, es produeixen comparacions que
em semblen molt tristes: que ens comparem amb Finlàndia, un
país ric, que només té 4 milions d’habitants, és clar, la quantitat
de recursos, a més de la selecció que es fa del professorat, etc.,
que es dediquen a Finlàndia a l’ensenyament és molt més gran
que no a Espanya, que té una població més de deu vegades
superior a la de Finlàndia. Si es volen fer comparacions potser
sí que un país al qual ens podríem comparar, els tècnics i la
gent que n’entén molt d’aquestes coses, és un país més gran en
extensió que Espanya, però amb una població semblant, i que
també té concentrada a poblacions o a ciutats molt grans, i
llavors molt espargits molts de poblets molt més petits, com
nosaltres, és un país més ric però que té aquesta deslocalització
que també es produeix a l’Estat, que és el Canadà, i potser ens
convendria més mirar com funciona l’educació al Canadà que
no a Finlàndia, perquè al Canadà funciona molt bé, també, eh?,
i són molts de milions d’habitants allà, i un terreny amb molta
extensió.

Per tant no donem tanta importància a les proves PISA i
pensem que el que hem de fer és millorar per nosaltres
mateixos i, si ens volem comparar, mirem situacions que es
puguin semblar més a la nostra.

Aquest pacte per les Illes Balears per a nosaltres hauria de
ser fins i tot llum, referència, guia, per un Pacte educatiu a
nivell nacional, perquè el pacte a nivell nacional també és
necessari. Mirin, un exemple molt curtet. nosaltres al CEIB, jo
també som al Consell Escolar de les Illes Balears, vàrem
analitzar els currículums que ens imposa la LOMCE, són
infumables, no es poden fer, no es poden dur a terme de cap
manera; n’hi ha qualcun que no són mínims del 50%, que són

el 100%, i n’hi ha qualcun que tenen a segon de batxiller
algunes assignatures coses que són de segon de carrera. Per
tant, si no aconseguim que hi hagi un pacte també nacional,
perquè la LOMCE no ens serveix, serà una contínua lluita de
nosaltres contra aquesta llei, el nostre pacte tendrà valor, però
no en tendrà tant com en tendria. Per això els deia que igual
hauria de servir igual de guia també a nivell nacional, hi ha
altres comunitats que també han treballat en el sector educatiu
fent pactes, o fent avanços.

I com que som representant del professorat, i em queda un
minut o un minut i mig, jo els voldria per acabar parlar una
mica, podríem parlar de moltes més coses, de què aquesta
reforma ens durà per exemple a una millora de la formació
inicial del professorat. La formació inicial del professorat és
molt important, perquè el canvi de professor, de la idea de
professor també és nova. El professor ara ja no només ha de
transmetre coneixements, ja no només fa innovació
metodològica, ha de saber treballar dinàmiques de grup, ha de
saber afrontar problemes per als quals no l’han preparat, com
el bullyng, violència masclista, ha de saber tractar amb les
famílies que cada vegada demanen més i més explicacions, o
més relació amb el professorat; és a dir, té una banda molt més
ampla a la que s’ha d’integrar. 

Llavors no és que la formació inicial sigui dolenta, és més,
els diré que en el grau de magisteri està bastant ben resolt el
tema perquè com han augmentat un any la carrera, el darrer any
que tenen, que és el quart, abans només eren tres anys la
carrera, el quart el tenen pràcticament tot de pràctiques.
Nosaltres des del col·legi també estam a favor de què aquest
màster de professorat que es fa per a secundària, ha de tenir
com a mínim dos anys, perquè el segon any ha de ser un segon
any pràctic i aquest segon any pràctic hauria d’estar tutoritzat
des de la Universitat, que s’encarrega de fer el màster, i també
des dels centres, centres que nosaltres defensam que haurien de
ser públic i concertats, com és ja ara en el màster de magisteri
i hauria de crear-se un cos a nivell acadèmic a la Universitat,
per seguir l’alumnat que va el màster i també un cos de
professors que se’ls reconegui, no es tracta de què guanyin més,
però que se’ls reconeguin els mèrits d’ajudar a aquesta
formació.

A la Universitat és molt important això de publicar,
d’investigar, això d’investigar, jo som bioquímic, però això
d’investigar per a mi és importantíssim, però també s’ha de
posar en valor tots aquests professors que es dediquen a
tutoritzar els alumnes en pràctiques. I a més, no s’ha d’avaluar
l’alumne en pràctiques presentant una memòria final, no, si
deman que hi hagi un cos de professors al sector de secundària
i a la Universitat, a base d’entrevistes continues han d’avaluar
i han de seguir el procés d’aquest professor que s’està formant
en aquest segon any, que ha de ser eminentment pràctic, i que
a poder ser, hauria de ser a centres de distint nivell.

Mirin, acab, això de què volen crear un MIR, a mi les
paraules jo no crec que haguem d’etiquetar el que es faci en el
sector del màster de professorat dins l’ensenyament, no importa
dir-ne MIR, ni voler tenir la paternitat de la paraula, fa 6 en el
Consejo de l’Estat va venir el president del Consell Escolar de
l’Estat, que era el Sr. López Rupérez, i ja ens va fer una
dissertació a favor de com de bo seria instaurar el MIR a
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l’ensenyament. Però hi ha carreres que quan acaben els darrers
tres mesos ja van a fer feina a una empresa i, a més, se’ls paga
perquè facin aquests 3 o 4 mesos de feina a aquella empresa i
a més, tenen possibilitat de què els contractin a l’empresa. I no
estic parlant només de Formació Professional, sinó de carreres
universitàries. Per tant, dins la nostra, que és tan important,
com no podem dedicar un segon any a què aquesta gent faci
pràctiques durant un any sencer, i si els hem de remunerar els
remuneram i que tenguin un seguiment efectiu, no una memòria
final. És a dir, també hem de canviar el sistema d’avaluació,
com moltes coses.

Acab, mirin, totes les professions, tenguin carrera
universitària, venguin de Formació Professional, venguin d’un
simple títol de secundària, o del que vostès vulguin, passen per
un sector, quin sector? El sector educatiu. Nosaltres educam a
tots els demés, això és la raó bàsica trob jo perquè
s’aconsegueixi un pacte per millorar l’educació que reben tots
els nostres fills i filles.

I moltes gràcies, Sra. Presidenta i moltes gràcies per la seva
atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mandilego. I ara té la paraula la Sra.
Maribel Morueco, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES
DE NINS AUTISTES DE BALEARS GASPAR HAUSER
(Maribel Morueco i Alonso):

Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por
haberme invitado a esta sesión. He traído un texto escrito,
porque normalmente suelo hablar sin leer, pero lo he traído
escrito porque, como sabía que el tiempo había que tenerlo muy
preciso, para intentar ser precisa precisamente.

Bueno, represento a la Asociación de Familias de personas
de trastorno espectro autista y trastornos de la comunicación
social APNAB Gaspar Hauser, ya que el término niños autistas
lo hemos quitado porque son familias de personas con autismo.

En primer lugar es de agradecer y aplaudir las constantes
recomendaciones y manifestaciones que aparecen en el texto
del citado pacto, acerca de la inclusión, acerca del tercer sector,
de la discapacidad y de la reorganización de los centros por
ejemplo, entre otros muchos aspectos que me han gustado
cuando he leído y cuando hemos podido leer con detenimiento
el documento del pacto. 

Desde la perspectiva del alumnado con trastorno del
espectro autista TA, se suele decir TA, son muchos los
profesionales, las familias, las asociaciones y federaciones que
han recogido pautas y recomendaciones en diferentes
documentos y publicaciones, siempre para organizar y para
mejorar la calidad de la educación para todos nuestros alumnos
con autismo. 

Desde nuestra organización en Baleares, y con toda
humildad, queremos alertar y expresar los siguientes puntos. En
primer lugar, la prevalencia del autismo que ha aumentado en

una forma escandalosa, considerable y que no es que lo
digamos nosotros, es que hay que tenerlo muy en cuenta, pues
en las últimas jornadas europeas que se presentaron el pasado
29 y 30 de enero en Madrid, se hablaba de 1 por cada 100 o
150 nenes y nenas con autismo, se habla de un problema de
salud mental y sobretodo de un problema de salud pública. Es
una cosa que es escandalosa, es alarmante, tenemos que estar
preparados y la sociedad, no sólo sanidad, sino también
educación y sistema social tiene que estar ayudando y
construyendo una organización para todos los niños y niñas con
TA que en este momento están naciendo y que está habiendo,
como decía, una alarma en Europa seguro, y ya se sabía que
estaba ocurriendo en Estados Unidos.

A finales de los años 70 cuando empezamos muchas
asociaciones como la nuestra, que ahora cumpliremos 40 años,
se hablaba de 4 o 6 por cada 10.000, imaginaros..., o sea acabo
de decir 1 por cada 100 o 150, que cambio ha habido y lo
mucho que hay que trabajar. Se consideran causas genéticas,
causas ambientales y estructurales y una etiología multicausal
lo que hace posible este aumento de la prevalencia. Recordar
que el 50% de las personas con TA además pueden presentar
(...), con discapacidad intelectual, pero también con ansiedad,
con trastorno de déficit de atención, de hiperactividad, incluso
con depresión. También el 50% no llega a desarrollar lenguaje
oral, con lo cual siempre tenemos que estar muy preparados, la
comunidad escolar especialmente, para conocer sistemas de
signos, sistemas alternativos, sistemas aumentativos de
comunicación, porque ya os digo, el 50% más puede no llegar
a hablar con palabras.

Siempre es muy importante trabajar, precisamente, con la
información a través del canal visual, en las escuelas
procuramos crear modelos y dar pautas para que siempre haya
pictogramas, haya fotos, haya agendas, porque es la principal
manera de que un alumno, una alumna con TA pueda
funcionar, moverse y estar cómodo en la escuela, por las
dificultades que tienen para anticipar, para entender todo lo que
es abstracto, todo el problema cognitivo que suponen no saber
qué va a ocurrir.

Y bien, si bien el autismo hoy por hoy no tiene cura, es
verdad que pueden mejorar enormemente si a partir de los 2
años, o a los 2 años se puede detectar, que se está detectando
en toda Europa, en España, en Baleares, estamos detectando
porque ya hay pruebas, hay pruebas baremadas, hay screening,
la verdad es que es una ganancia para los nenes y para sus
familias, porque cuanto antes detectes, antes puedes intervenir.
Y hay un decreto que nos protege la atención temprana, tanto
en detección, como en intervención.

Bueno y también vemos con gran satisfacción como las
coordinaciones entre consellerias, Salud, Educación, Servicios
Sociales y entidades concertadas cada vez crean y mejoran
mecanismos de coordinación e itinerarios que hacen posible ese
diagnóstico y esa atención integrada en todas las etapas y desde
las edades más tempranas en todos los ámbitos. El autismo es
para toda la vida, entonces hay que proveer de sistemas, bien
de control, bien de apoyo y de supervisión, porque hay
diferentes grados, hay personas con TA que pueden estar en la
universidad, las menos pero las hay, pero también hay niños y
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niñas y chicos y chicas que llevan paquete, que hay que darles
de comer, que pueden tener problemas de conducta.

Y bueno, nuestras aportaciones a la mejora de la educación
del alumnado se podrían recoger en ocho puntos. Uno sería la
necesidad de contar con agrupaciones flexibles en los centros
educativos ordinarios y que garanticen apoyos al alumnado con
TA en base a su diferente intensidad; entonces hablamos del
centro específico, que cada vez ahí tenemos menos nenes, en el
centro específico, pero sí que tenemos aquí en Baleares aulas
ASCE, tenemos escolaridad combinada, y tenemos apoyo
itinerante, las UBAI, que se desplazan a los centros ordinarios.
Este modelo es pionero en el Estado español, yo no conozco
ninguna otra entidad ni ninguna otra comunidad que tenga
cuatro modalidades que ofrecer a los alumnos con TA; creo que
es algo que tenemos que felicitarnos todos. Además, como
siempre digo, atendemos a una media de 300 niños y niñas en
el sistema itinerante de UBAI; son niños que están en la escuela
ordinaria, que no están matriculados en ningún centro especial;
tenemos más niños en las escuela ordinaria con apoyos que
matriculados en los centros de educación especial con autismo,
y creo que eso es un indicador muy bueno cuando queremos
hablar de inclusión.

Otro de los puntos, el segundo, sería adaptarse siempre a las
características individuales del alumno, basado siempre en la
evidencia, en la evidencia científica, y lo que especialmente
quiero decir es que porque tenga TA o tenga autismo no es
igual que los demás niños con TA o con autismo, cada persona
es diferente, cada niño es diferente; entonces hay que adaptarse,
pues como nosotros, a nuestro carácter, a nuestra forma de ser,
a nuestra forma de mirar, de pensar, pero siempre a la
individualidad. Del mismo modo el punto tres sería la
programación individualizada, que está muy relacionado con lo
anterior, para cada alumno, y para cada alumno con autismo en
cada centro ordinario y en cada contexto, porque trabajan
mucho por contextos y necesitan información por contextos.

El cuarto sería la coordinación entre los diferentes
profesionales; siempre somos muchas personas en torno a una
persona con autismo, en torno a un alumno con autismo. Ahora
ya eso se ve normal y todo el mundo está acostumbrado a
trabajar en equipo; antes no era tan fácil, ahora estamos
acostumbrados a trabajar de forma coordinada y hay que
pedirla. También hay que recordar que a mayor inclusión,
mayor necesidad de protección y de enseñanza a los otros
alumnos y a los profesores por el tema del bullying que acabas
de comentar; a mayor inclusión, más posibilidad de que haya
bullying, y es bastante lamentable.

El quinto serían las metodologías basadas en la evidencia
científica, pero que siempre estén relacionadas con la teoría del
aprendizaje, y el aprendizaje basado en contextos naturalistas,
que optimicen la evolución del desarrollo de los niños y las
niñas. Hay cuatro puntos fundamentales dentro de esta
metodología; el primero son los apoyos, y el primer y mejor
apoyo siempre es una persona, la persona es el mejor apoyo; ya
sé que un i-pad ayuda mucho, y también sé que señalizar (...)
ayuda mucho, pero lo importante siempre es la persona que
tengas al lado, el maestro, el guía, que te va a ir inculcando y
ayudando a aprender. El segundo es lo que nosotros llamamos
materiales analógicos, que son pictogramas, fotos, agendas

visuales que se colocan en las aulas y en los contextos, como os
comentaba, y que ayudan, ya que ellos tienen una dificultad
para entender lo abstracto, ayudan a saber qué va a pasar, lo
que va a ocurrir, dónde tienen que ir en este momento, qué
asignatura ahora les toca, cuándo se come, cuándo se va al
patio...; nunca hay que desperdiciar la información visual y hay
que dotar a las escuelas y a los hospitales de la información
visual. El otro punto de esta metodología fundamental que
antes les comentaba es el conocimiento por toda la comunidad
escolar de los sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación, que hay muchos, todos funcionan muy bien y
siempre en función de cada alumno elegirás uno o elegirás otro.
Y luego, finalmente, los sistemas motivacionales; los niños y
las niñas con TA aprenden con motivación precisa, explícita y
basada en sus preferencias, no aprenden por motivación
intrínseca, por deseo de superación, por copiar a sus
compañeros o por agradar al profesor, hay que organizar los
procesos de enseñanza aprendizaje de forma muy directa,
porque si no lamentablemente no ocurren; es decir, cuando
miran, cuando intentan copiar, que es una de las dificultades,
cuando les decimos..., no por eso van a estar motivados,
tenemos que buscar cosas que a ellos les motiven y de forma
contingente hacer que ese aprendizaje ocurra.

Por lo tanto una de nuestras frases es que en la escuela
enseñamos desarrollo; no es estar en el colegio con los demás
alumnos, es conseguir que en ese colegio el alumnado con TA
pueda aprender y mejorar su desarrollo, y tiene que haber una
estructura organizada para que es den los procesos de
aprendizaje en la escuela en su conjunto y en las aulas en
concreto, de forma muy explícita y precisa.

Pero todo eso nos lleva a un tema que ya hemos comentado,
que es muy importante, que es el de la formación; entonces,
claro, es verdad que desde hace muchos años de forma oficiosa,
no oficial, los centros específicos hemos actuado como centros
de recursos, y pensamos que es algo que también se comenta en
el pacto, por supuesto, en el documento, que tenéis que
aprovecharnos, porque los centros de educación especial
estamos nutridos de personal y de profesionales muy formados,
muy expertos, y que pueden ayudar muchísimo a la escuela
ordinaria. Es una manera diferente de mirar, con gran angular,
a modo de zoom, y que puede ser importante.

Y otro aspecto importantísimo, el séptimo, es la
colaboración y la enseñanza a las familias y hacia las familias.
Siempre nosotros sabéis que con mucho respeto cuando nos
dirigimos a nuestros colectivos en el ámbito de la discapacidad
decimos personas con y sus familias, porque son personas con
autismo, son personas con discapacidad intelectual, con
parálisis cerebral, y sus familias. El tándem familia y persona
con no podemos obviarlo porque necesitamos esa colaboración
mutua entre profesionales y familias.

Y finalmente otra de las recomendaciones que sugerimos
son adaptaciones muy pertinentes del currículo y al currículo,
ya que no sólo se contemplen las adaptaciones curriculares a la
enseñanza formal, como puede ser el cálculo, la lectura u otros
conocimientos, que es lo más difícil cuando tienes autismo
porque es lo abstracto, sino también propiciar enseñanzas para
la autoregulación, el conocimiento, el control de las emociones,
la adaptación a contextos que pueden parecer amenazantes, la
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autonomía personal, la cooperación, el juego, la educación del
ocio, del tiempo libre, aprendiendo por lo tanto a ser flexibles.
En la escuela conviene enseñar tiempo libre y ocio porque la
vida de la persona con autismo, cuando sea adulta, puede ser
muy solitaria y necesita saber cosas para ocupar su tiempo más
adelante. Muchas veces, con mucho cariño y con cierto humor,
decimos que si la escuela ordinaria copiara la educación
especial habría menos fracaso escolar, pero bueno, es igual,
peca de vanidad, pero se dice en nuestros colectivos.

Bueno, quiero volver a agradecer esta oportunidad de poder
exponer las necesidades más acuciantes en este modelo
educativo a seguir con nuestros alumnos, y recordar que si un
niño a los dos años, o una niña, no mira a la cara, no responde
cuando se le llama por su nombre, no señala con el dedito para
pedir o para decir que algo le gusta, no muestra algo que le
gusta a los papás, a los profesores, y no se ríe o no demuestra
placer cuando juegas con él, estos cinco indicadores son muy
importantes, hay que conocerlos, hay que transmitirlos, y es ahí
donde hay que empezar. Entonces este nene tendrá un trastorno
del desarrollo, independientemente de que se autismo o no,
pero tendrá un trastorno del desarrollo y hay que actuar rápido.

Es lo que pedimos, mucho compromiso por parte de todos
los agentes implicados, precisamente porque queremos
fomentar autonomía, calidad de vida, desarrollo personal, y el
bienestar emocional y vital al que todos aspiramos. 

Para acabar quiero deciros que el color del autismo es el
azul, yo procuro siempre ir de marca cuando toca hablar en
público; queremos que las escuelas sean un círculo azul y
flexible en el que todos tengamos cabida.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morueco. Ara té la paraula la Sra.
Araceli Salas per un temps de deu minuts.

LA SRA. PORTAVEU I FUNDADORA DE DISFAM,
ASSOCIACIÓ DE DISLÈXIA I FAMÍLIA (Araceli Salas i
Vallespir):

Bon dia a tots i a totes. En primer lloc vull donar les gràcies
en nom de totes les famílies que estic aquí representant per
donar-nos cabuda avui aquí.

Nosaltres, l’Associació Dislèxia i Família, vàrem començar
el 2002 -jo també, com na Maribel, m’ho he escrit perquè estic
acostumada a fer formació d’hores, no de deu minuts, i no volia
tampoc que se m’oblidàs res-, nosaltres vàrem començar el
2002 un grapat de famílies, que al principi eren quatre famílies,
ens vàrem ajuntar una mica angoixades perquè el sistema
educatiu no donava resposta als nostres fills i filles. La dislèxia
és un trastorn d’aprenentatge que té un origen neurobiològic; és
hereditària en una càrrega d’un 70% i afecta entre un 10% i un
15% de la població; estam parlant de xifres molt, molt
elevades, com perquè no s’apliquin mesures d’una forma
contundent per a aquest col·lectiu. 

El 2002 vàrem començar, i la nostra missió, els nostres
objectius evidentment eren donar difusió, formació i
sensibilització a la societat en relació amb aquest problema,
treballar amb les administracions i sobretot treballar perquè els
drets d’aquests nins adolescents i adults no siguin vulnerats, ja
que la dislèxia és un trastorn crònic, no és una malaltia.

Què vàrem fer? Doncs ens vàrem adonar..., jo provenc
també del marc educatiu, com a professional de l’àmbit
educatiu i com a mare, tenc dues visions, una professional i una
altra que és la viscuda, ens vàrem adonar que aquests infants no
estaven, eren invisibles a la Llei d’educació, no constaven,
existien les dificultats auditives, motrius, les altes capacitats,
no?, però els alumnes amb dificultats específiques
d’aprenentatge, que és com es diu, no existien.

Vàrem començar a fer una tasca entre moltes famílies i
molts de professionals que ens varen fer costat, i també polítics
que ens varen fer costat, vàrem haver de fer una feina directa en
aquell moment amb el Govern que hi havia a Madrid al 2006,
vàrem aconseguir a la fi que aquests infants a l’article 71 i 72
de la LOE hi fossin reconeguts per primera vegada. Després
també molt contents que al 2011 al Decret 39 de les Illes
Balears, el Decret pel qual es regula l’atenció a la diversitat i
l’orientació educativa als centres educatius no universitaris
sostinguts amb fons públics, també es fes feina en relació amb
tots aquests col·lectius i nins i nines amb dificultats.

Tenint en compte un dels punts del document que parla de
l’educació com a dret universal basat en l’equitat i en la igualtat
d’oportunitats, per començar vull compartir amb vosaltres que
els nostres fills en moltes ocasions es troben amb els drets
vulnerats. Ja dic que entre el (...) per cent de la població
presenta dificultats específiques d’aprenentatge dels quals un
percentatge possiblement rellevant forma part de la gran bossa
que anomenam fracàs escolar. No cal que ens enlluernem amb
les xifres perquè si el percentatge fos menor la responsabilitat
seria la mateixa.

En el breu temps que tinc avui que som aquí en
representació d’una associació de famílies i també de
professionals que ens ajuden, voldria fer esment a un dels
apartats del document del Pacte per l’Educació de les Illes
Balears que em sembla cabdal: la participació de les famílies,
inclosa a l’apartat 2, societat.

Com a associació subscrivim aquest punt, però cal vigilar
molt de prop la realitat, la realitat dels nostres nins i nines, la
realitat a les escoles, la realitat als instituts. Podria donar-vos
molts d’exemples del que rebem a diari a la nostra associació,
nosaltres rebem una mitjana de 400 assessoraments a famílies
presencials durant l’any, fem també una mitjana de 20 visites
a escoles, fem tallers dins les aules perquè els altres nins i nines
puguin conèixer el que és la dislèxia, prevenir el bullying i
canviar la mirada dels infants, també tenim una mitjana d’uns
800 assessoraments a través de correus electrònics o cridades
telefòniques. 

També, se m’ha oblidat dir que DISFAM evidentment és a
les Illes Balears, però que fa uns anys es varen posar en
contacte amb nosaltres professionals, pediatres, psicòlegs,
pares i mares de l’Argentina i vàrem crear DISFAM a
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Argentina. També som a la República Dominicana i a
Colòmbia, i també tenim juntes... bé, a les illes Menorca i
Eivissa, Zamora i tenim en projecte València i Madrid.

Un exemple del que parlàvem de les famílies, de la
importància de treballar amb les famílies i de la realitat que
trobam a les aules, moltes famílies quan arriben a l’associació
moltes vegades les proves que s’han fet a les escoles, les proves
diagnòstiques, tenen problemes -tenen problemes- perquè se’ls
entreguin aquestes proves. És clar, si un pare o una mare, han
passat unes proves al seu fill i ha de fer una feina amb altres
professionals és importantíssim  -importantíssim- que aquests
pares tenen dret a tenir aquestes proves. Això són casos reals.

Un altre cas, idò per exemple, si són nins amb dificultats i
parlam de nins amb dificultats d’aprenentatge, però amb TA,
amb dèficit d’atenció, amb TDA, és igual, necessitam anar de
mà amb els professors dels nostres fills, poder coordinar-nos,
fer una tasca conjunta, si no l’èxit és impossible. 

Necessitam poder tenir accés a les proves que fan aquests
al·lots, proves, em referesc a exàmens, poder coordinar-nos,
poder treballar amb ells a casa. Si aquestes famílies no tenen
accés a aquest material, vull dir..., es fa molt, molt difícil poder
coordinar-nos i sobretot poder anar evolucionant.

Una altra cosa que ens trobam i que voldríem que
tenguéssiu en compte per a la vostra tasca i per fer real el que
està damunt el paper és que fa falta fer molta feina per tenir
informades les famílies. Hi ha una vertadera desinformació, les
famílies ens arriben de vegades, no totes, però en molts de
casos, nosaltres els hem d’explicar com funciona l’escola, com
funcionen per exemple les adaptacions que està rebent el seu
fill perquè no saben si han firmat una adaptació no
significativa, una adaptació significativa i és molt diferent una
adaptació metodològica o una adaptació curricular, amb la qual
cosa ens trobam al dia a dia que, les famílies, les trobam molt
desinformades, i ja no us dic dependent de quin tipus de
família, no?, amb problemes socioeconòmics o amb problemes
greus socials.

És així. En aquest moment els nins i les nines amb dislèxia
si les famílies no tenen -i és així, és molt trist- un poder
econòmic per treballar de forma coordinada amb les escoles
públiques i professionals el temps que necessiten logopedes,
psicòlegs, de vegades fins i tot terapeutes ocupacionals, és
impossible -impossible- que el teu fill surti endavant.

Què volem les famílies? Idò formar part de les solucions,
com tots, com els mestres, com els professors, no formar part
dels problemes, els problemes ja els tenim, i que el pacte no
quedi en paper banyat perquè sabem de sobra que el paper ho
aguanta tot, però les famílies i la realitat i els fills, sobretot, no.
El problema no és dels nostres fills amb dificultats específiques
d’aprenentatge. Vos he de recordar que la dislèxia no té res a
veure amb una intel·ligència... diguem baixa, sinó que els nins
i nines que estan diagnosticats en dislèxia tenen una
intel·ligència normal o per damunt de la mitjana. Els puc posar
un munt d’exemples que és el que feim nosaltres quan anam a
les escoles per empoderar aquests nins i nines. Ahir vaig estar
en una escola del Port d’Alcúdia, una escola pública, l’escola
Norai i vàrem treballar amb els nins i nines i els vàrem donar

referents, referents d’èxit, com per exemple, crec que el
coneixereu tots, Norman Foster, un arquitecte molt reconegut
que en la seva etapa escolar va pensar que ell era beneit.

Si nosaltres no donam respostes a aquests nins, si no els ho
diem, si no es detecta de forma primerenca ells comencen a
patir i hi ha massa nins que pateixen, i si tu pateixes no pots
aprendre i no es pot consentir que nins de 6, 7 i 8 anys estiguin
malalts i quan dic malalts, malalts amb seqüeles físiques de
problemes físics, perquè l’estrès els supera, tenim nins amb
problemes d’al·lèrgies, de dermatitis, problemes de cefalàlgies,
un munt de problemes i depressions i nins que ploren cada
matí. No sé com volem fer una bona escola, una bona escola de
qualitat i d’igualtat d’oportunitats si no donam respostes.

Un cop més vull dir que els nostres fills, com nosaltres, les
famílies patim, no s’aprèn sofrint. Un infant que sofreix en
l’ensenyament, sobretot obligatori, l’estam condemnant al
fracàs. Les xifres parlen per si mateixes.

També vull incidir que no es vulnerin reincidentment els
drets dels nostres fills a rebre una educació de qualitat amb
igualtat d’oportunitats. Tonucci, un educador de reconegut
prestigi internacional, ho diu ben clar: “una mala llei no fa que
un bon mestre torni dolent i una bona llei no fa que tornin bons
els mestres que no ho són”.

Per tant, necessitam els millors professionals per als nostres
fills i filles i els millors formats, que s’optimitzin els recursos
públics, és fonamental, és una altra de les nostres demandes.

Els pos un altres exemple: els equips d’orientació estan
desbordats, els professionals estan desbordats, ja ho sabeu, no
és una cosa que hagi descobert DISFAM, què passa a les
famílies?, que a vegades han d’esperar un curs o un curs i mig
escolar perquè tenguin un diagnòstic a les escoles, un infant no
pot esperar un curs o un curs i mig per tenir respostes
metodològiques a l’aula. Què passa? Nosaltres sabem que hi ha
molts de professionals externs, també hi ha les associacions que
fem feina a nivell de diagnòstic, doncs demanam que es tengui
en compte aquest diagnòstic per optimitzar. 

Un altre exemple, els programes de reforç educatiu que es
posen en marxa des dels ajuntaments. Per favor, que
s’optimitzin els recursos, hem de saber si aquestes persones que
tenen aquestes criatures de primària i de secundària, tenen la
formació suficient perquè aquests nins que ja estan dins el
fracàs escolar, quan van a aquests cursos de formació se’ls
detectarà si tenen o no una dificultat específica d’aprenentatge,
perquè si no és més del mateix i estam gastant doblers i
recursos.

En síntesi, no es pot tenir una escola de qualitat sense donar
resposta a tots els infants, respostes que tenguin cura de la salut
física i emocional que fan falta per aprendre. Necessitam i és un
dret, que els nostres fills visquin una infància i una
adolescència feliç. Per la nostra part i tenint en compte que
representam un col·lectiu rellevant d’infants i joves, demanam
a les institucions que el pacte s’escrigui amb majúscules i això
no es pot aconseguir si no caminam plegats cap una educació
inclusiva, real i de qualitat. En aquest sentit DISFAM té
propostes concretes de les quals algunes ja es duen a terme i els
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convidam a tots els que són aquí a conèixer-les. El pacte és una
bona aposta per aconseguir junts l’objectiu comú de l’equitat
i la igualtat d’oportunitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Salas. I ara per tal de formular
preguntes o observacions tot seguit procedeix la intervenció
dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Sandra Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes por
haber venido a comparecer, la verdad es que han sido
comparecencias muy interesantes, se ha hablado de escuela
inclusiva, eso nos hace pensar y nos hace reflexionar que
evidentemente a día de hoy, aunque se ha evolucionado
muchísimo, todavía no tenemos una escuela inclusiva, y
realmente al final eso significa que la educación que hemos
dado hasta ahora a nuestros niños no era para todos los niños,
era simplemente para niños que parecía que no tenían
dificultades, aunque evidentemente, por ejemplo, con los datos
de abandono escolar vemos que también hay muchos niños que
tienen dificultades. Yo creo que dentro del pacto educativo, una
de las cuestiones primordiales tiene que ser que la educación
tiene que ser para todos y todos deben estar en el ámbito
educativo.

Intentaré hacer dos bloques, porque es verdad que las dos
últimas ponentes, las representantes de las entidades se han
centrado más en la educación exclusiva, y el Sr. Mandilego ha
hablado más desde el punto de vista del profesorado.

Creo que coincidimos con un usted que es muy importante
alcanzar este pacto educativo, yo creo que los grupos que
estamos aquí, los partidos políticos estamos aquí evidentemente
porque lo consideramos, pero también creemos que si no se
consigue un pacto a nivel estatal, el pacto aquí en Baleares
aunque sea muy positivo, tendrá muchas limitaciones. Entonces
creemos que es muy importante que se pueda conseguir ese
pacto estatal, que se están haciendo avances, pero que todavía
está más lejano de lo que a lo mejor estará el pacto aquí en
Baleares.

Usted ha hablado del cambio metodológico en la enseñanza,
que es verdad que a día de hoy parece que estamos enseñando
muchas veces..., se enseña en muchos centros como se
enseñaba hace 20 años. Hay distintas iniciativa que se están
poniendo en marcha hoy en día en centros, como puede ser la
enseñanza a través de proyectos, me gustaría si nos pudiese
avanzar alguna idea que pueda tener de este cambio
metodológico, si iría por aquí, la enseñanza a través de
proyectos que está teniendo mucho éxito en algunas escuelas.

¿Qué es lo que se necesita cambiar de la formación del
profesorado? Hace un par de semanas teníamos unas jornadas
sobre abandono escolar también aquí en el Parlament, y
muchos de los profesionales que estaban aquí hacían especial
incidencia en la necesidad de reforzar la formación sobretodo

en los profesores de secundaria, a partir de secundaria y
después también se cuestionaba y me gustaría saber su opinión,
que los niños a partir de ESO tengan que ir al instituto y niños
que puedan tener 11-12 años y ya empiecen a juntarse con
chicos que tienen 17-18 años. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Porque la verdad es que esto fue algo que se cuestionó mucho.

¿Qué apoyos de otros perfiles profesionales cree que
deberían estar integrados en las escuelas de forma permanente,
aparte de que después, ahora comentaré, de otros apoyos que
puedan tener, pero ¿qué otros perfiles profesionales deberían
estar integrados en las escuelas, tipo psicopedagogos,
psicólogos, educadores, cuáles creen que deberían estar ahí?

Y después, ya pasando a la representante de las entidades de
Gaspar Hauser y DISFAM, han hecho hincapié en la necesidad
de coordinar y de trabajar conjuntamente entre las áreas de
Educación, Servicios Sociales, Sanidad, yo incluiría aquí
también Trabajo, sobre todo en edades más avanzadas. ¿Qué
creéis que se puede mejorar respecto a esta coordinación o a
este trabajo conjunto? Porque también muchas veces nos
hemos cuestionado que parece que en ocasiones depende de la
voluntariedad que pueda tener determinado centro educativo,
si existen entidades del tercer sector que estén trabajando con
estas problemáticas y si existen y las entidades han luchado
mucho, por ejemplo yo creo que las entidades que ustedes
representan ha sido así, han sido las familias las que primero
han demandado estos servicios y posteriormente la
administración ha ido a remolque de las entidades, cómo ha
pasado en otros ámbitos.

Si creen que se debe abrir más la participación a las
entidades y a los centros educativos, porque muchas veces
hablamos y ustedes lo han comentado, de la necesidad de tener
más profesionales y a veces tenemos profesionales en las
diferentes áreas, que esos mismos profesionales podrían
trabajar en diferentes ámbitos. Si creen que esto se podría
reforzar

Y ¿qué se podría reforzar también más respecto a la
detección de cualquier tipo de trastorno en el desarrollo en el
ámbito educativo, especialmente en la educación que no es
obligatoria, pero la educación 0-3, cómo podríamos reforzar
esta detección?

Y después también se ha hablado mucho de la participación
de las familias en las escuelas. También preguntarle al Sr.
Mandilego, ¿cómo poder incentivar la participación de familias
que normalmente no participan?

Y después también a los representantes de las entidades, si
creen que igual que hay que trabajar muchísimo evidentemente
con el resto de alumnos, para evitar una posible discriminación
en alumnos que tengan alguna dificultad, alguna discapacidad,
si también creen que se debería trabajar con las familias de esos
alumnos que a lo mejor no tienen ningún tipo de dificultad para
que puedan entender también las propias familias, y así educar
a sus hijos, que la escuela debe ser de todos.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies per venir a
explicar coses interessants i necessàries, de les quals se’n parla
moltes vegades o molt poc. Crec que ha estat una de les
compareixences en les quals més a prop hem sentit qüestions de
les quals ens oblidam i és aquest espectre dels estudiants amb
necessitats especials i amb trastorns tan específics, però de
vegades tan desconeguts com els que s’han tractat aquí, per part
sobretot de les dues ponents. Llavors moltes gràcies.

Faré algunes preguntes concretes i qualque comentari de
caire general, sense allargar-me massa perquè crec que
l’important és sentir més explicar les coses que desconeixem
respecte d’això. 

Hi ha una qüestió que m’ha cridat l’atenció de les paraules
del Sr. Mandilego i és que no sé exactament quantes vegades
ja hem sentit aquí una cosa que compartim i és el fet de què els
currículums imposats per la LOMCE són infumables, i crec que
tot això té un impacte jo crec que definitiu en el nostre sistema
educatiu. I per això estic d’acord també en que és absolutament
necessari combinar una llei, o un pacte a nivell autonòmic amb
un pacte a nivell estatal, perquè des d’aquí nosaltres no podem
derogar la LOMCE.

Sí que crec que s’hauria pogut ser més agosarat a principis
de legislatura, a l’inici, just abans de començar, per tal d’aturar
l’aplicació dels currículums LOMCE i crec que això hauria
estat molt beneficiós per al nostre sistema educatiu, ara que ja
sabem quin tipus d’impacte negatiu ha tengut el
desenvolupament d’aquest tipus de currículums.

Però en general no és només una qüestió de la LOMCE, és
una qüestió del tipus d’ensenyament que desenvolupam al segle
XXI, amb uns currículums, coincideix absolutament
infumables, que no doten de competències i de la possibilitat de
després tenir un bon accés al mercat laboral, etc., d’una
formació integral, que tot això es diu molt aviat, però que no
sabem encara ben bé què és, els nostres estudiants, i per això
estic totalment d’acord amb aquesta idea que sense una cosa
com és un pacte d’àmbit estatal o com és una llei d’àmbit
estatal que modifiqui i que doti d’autonomia els centres per fer
uns currículums adaptats a la realitat de cada centre, serà
impossible modificar el nostre sistema d’ensenyament, i hi estic
totalment d’acord.

I després m’ha sorprès, m’ha agradat però m’ha sorprès
prou, el fet que digués vostè que ens hauríem de comparar amb
Canadà, que és, si no vaig errada, crec que és un dels països de
l’OCDE amb uns nivells per davant d’Estats Units, del Regne
Unit, de Nova Zelanda..., és a dir, crec que és un dels països
amb un desenvolupament en les competències aquestes que
s’avaluen dins l’informe PISA més avançats, i que ha destacat
sempre per una qüestió que jo crec que aquí manca molt, i és la
innovació, en termes pedagògics i en termes de visió de

l’ensenyament en general. Crec que és un model que sí que crec
que cal tenir en compte, però nosaltres som a la cua i Canadà
és al capdavant; llavors crec que ens queda moltíssim per
poder..., està molt bé que sigui un mirall però, clar, és un mirall
que queda prou llunyà, per dir-ho així. I a més a més, també cal
tenir en compte, i això m’agrada també molt, el fet que s’ha
tractat allà el tema del bilingüisme, i aquesta possibilitat de
rebre ensenyament en anglès o en francès, i com es tracta la
llengua al Quebec, etc. Jo crec que són coses en què ens podem
emmirallar molt, però queden llunyanes, i ara amb certes
iniciatives de certs partits, com el que es vol fer a Catalunya
amb el tema de llevar la immersió lingüística, etc., aquestes
ocurrències, jo crec que més encara.

Passaré ràpidament a fer comentaris o preguntes a les dues
intervinents, a la Sra. Morueco i a la Sra. Salas, sobre aquest
tema que trob absolutament imprescindible, i és com tractar i
com dedicar recursos, com dedicar recursos i com invertir en
aquests estudiants que tenen aquestes necessitats. Jo vaig ser
durant uns anys la coordinadora de Selectivitat en llengua i
literatura espanyoles de les Illes Balears a la Universitat, i
m’arribaven els sobres amb els exàmens de Selectivitat de
llengua i literatura castellanes dels estudiants amb TDA-
TDAH, dislèxia, TA..., m’arribaven a mi com a coordinadora
i havia de corregir aquests exàmens, i em cridava molt l’atenció
el fet aquest que totes dues heu destacat, que és el tema del
tipus de diagnòstic que es fa, perquè trobava que era com un
epifenomen, i hi cabia tot; sobretot TDA-TDAH era un
paraigua molt ample dins el qual..., als dislèxics si que se’ls
detectava més, sobretot les disgrafies, que eren bastant més
específiques, però TDA-TDAH jo particularment trobava que
era com un totum revolutum, un calaix de sastre que no sabia
ben bé per què..., i com s’havia fet aquesta tria, com s’havien
dividit aquests estudiants dels altres. Però sí que m’adonava
d’una qüestió molt important, i és que clarament s’enfrontaven
a l’examen -jo no sabia qui era cada persona, clar, perquè són
exàmens anònims- que s’enfrontaven amb més tensió, i això es
podia veure claríssimament, i per això una de les qüestions
cabdals és com es pot ajudar no només amb recursos, sinó que
crec que és totalment necessari el que heu explicat, que no cal
anar a un centre específic, cal que sigui dins un centre normal
que es puguin desenvolupar, com es pot ajudar?, què es pot fer
ja no només des del document d’Illes per un pacte sinó a nivell
polític, a nivell d’una nova llei per tal que trobin una integració
i que no passin aquest estrès, aquestes depressions i totes
aquestes qüestions derivades del seu mal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, vaig acabant. I després també, bé, m’agradaria saber un
poc més respecte de com el professorat es pot preparar millor
per tal d’afrontar totes aquestes necessitats especials d’aquests
estudiants.

I res més. Moltíssimes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Ara pertocaria donar la
paraula al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, però el Sr.
David Abril, que és el seu representant, ha excusat la seva
presència en aquesta ponència. Per tant, 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, volem
agrair als tres compareixents que hagin vengut aquí a explicar-
nos sobretot la realitat tant de les associacions o entitats que
representen, i també per fer-nos veure que hi ha diverses
realitats i que s’han de tenir totes en compte.

Al Sr. Mandilego; s’ha parlat i ara ho ha fet la portaveu que
m’ha precedit, la Sra. Camargo, del tema del currículum i per
tant jo no entraré en aquesta part, però també vostè ens ha dit
que és bàsica la formació inicial del professorat, i també sabem
tots que sempre s’ha dit que quan estudies, sobretot de mestre,
tant d’infantil com de primària i les diferents especialitats, són
estudis més vocacionals, són estudis on les persones que ho
volen fer estan segures del futur al qual es volen dedicar; molt
al contrari sol passar quan són doctors i llicenciats, que són els
que vostès representen, que moltes vegades agraden aquelles
carreres perquè personalment els omplen, però que després a
l’hora de poder traslladar als al·lots, als infants o als joves
aquells ensenyaments costa molt, i vostè ha dit que és bàsica o
que seria molt important aquesta formació. S’ha començat, i
s’ha dit, i es va fent feina des de la conselleria perquè la UIB
canviï la part de primària i infantil i les diferents especialitats,
però crec que és bàsic que es faci molta feina en el tema dels
llicenciats, i m’agradaria saber vostè, a part d’aquests dos anys
que ens ha dit que pensa que hi ha d’haver el màster i que el
darrer any sigui més pràctic, si s’ha de fer qualque cosa més en
aquest sentit, perquè per desgràcia moltes vegades n’hi ha..., i
com més ensenyaments superiors, més, que sap molt el
professor però costa molt arribar a l’alumne.

M’agradaria fer-li aquesta pregunta, i després una que faré
en conjunt als tres compareixents.

La Sra. Morueco també ens ha explicat que un de cada 100
o 150 infants tenen el trastorn d’autisme, que s’ha incrementat
o que ha augmentat els darrers anys. M’agradaria saber en
quina quantitat més o manco ha augmentat i si se sap els motius
pels quals podria ser que hi hagués més nins amb aquest tipus
de trastorns. 

Crec, i això també és una pregunta que li faig a vostè i a la
Sra. Salas, que dins l’educació els recursos humans són bàsics,
sobretot de suport als al·lots en casos dels diferents trastorns,
i també sabem que les mancances econòmiques que es puguin
destinar a educació també hi són. Per tant m’agradaria saber
quin mínim consideren que hi hauria d’haver d’especialistes i
què, com i qui hauria de fer aquest seguiment als al·lots.

La part d’autisme crec que és difícil veure-la, però és més
fàcil que la de dislèxia, perquè, dislèxia, hi ha molts d’infants
que els costa..., que el professorat costa trobar; per tant crec

que és més fàcil trobar la part d’autisme, dins les dificultats,
però de més petits es pot veure que hi ha unes mancances o que
hi ha unes deficiències que s’han de corregir; en canvi dislèxia
crec que un 10 o un 15% de la població que la tengui són
nombres molt elevats i crec que es fa molt poca feina en aquest
sentit perquè ja no només en fracàs escolar, que crec que sí que
du a un possible fracàs escolar d’aquell jove o d’aquella al·lota,
a més que es troben en edats molt elevades, vull dir nins de 10,
12, 15 anys ja fa molta estona que haurien de tenir un
seguiment i una adaptació curricular. 

Per tant, també m’agradaria saber què pensa que hi hauria
d’haver perquè això no passàs.

I per acabar, és una pregunta que els faig als tres dins la
seva especialitat i dins la seva matèria a veure si troben que
dins aquest pacte educatiu, dins aquesta futura llei educativa hi
hauria d’haver alguna cosa imprescindible que ara mateix no
veuen que seria bàsic per al benestar i per al futur dels nins, per
a l’educació dels nins de la nostra comunitat.

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, Sr. Presidenta. Moltes gràcies també als
compareixents per les seves explicacions.

Començaré fent unes preguntes al Sr. Mandilego sobre el
tema col·legi docent, perquè un dels compareixents que ha
comparegut en aquesta comissió amb anterioritat va fer una
gran defensa de la iniciativa que vostè haurà sentit que es creés
un col·legi per a docents. És clar, actualment els docents són al
col·legi que vostè... que vostè representa avui aquí i
m’agradaria saber la seva opinió sobre el fet que existís un
col·legi docent podria millorar en alguna manera la tasca que
vostès ja fa en defensa de la professió.

També en aquesta línia m’agradaria saber en quins
organismes estan vostès com a col·legi de llicenciats i
doctors..., estan com a col·legi oficial representatiu dels
docents.

Bàsicament això perquè les altres preguntes són més
genèriques, dirigides als tres compareixents.

Està clar que qualsevol aspecte per millorar l’atenció a la
diversitat i per millorar l’educació en general necessita més
recursos i més professionals. Això és una condició sine qua
non, això està clar. Però després hi ha altres aspectes com per
exemple la millora de la formació del professorat, que vostès hi
han fet molta referència, sobretot la Sra. Morueco, no? Aquí
m’agradaria la seva opinió sobre si consideren que als plans
s’estudi..., perquè aquí molts de compareixents han parlat de la
formació inicial i el Sr. Mandilego, tot i que ara és un... faig la
pregunta més orientada en si està preparat el professorat per
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atendre la diversitat, vostè també ha parlat de la importància de
la formació inicial, no? I la pregunta és si consideren que als
plans d’estudi està convenientment contemplada la
problemàtica de l’atenció a la diversitat per tal que els
professors, els mestres surtin preparats ja per atendre això.

Hi ha moltes vegades molts de professors, més aviat
professors de secundària, que és una altra problemàtica, tot i
que ara també els professors de secundaria també tindran una
formació específica més sòlida que la que tenien fins ara per
poder dedicar-se a la docència, però moltes vegades em diuen,
és clar, es que per exemple alguns professors atenent fillets
amb dislèxia, que com si diguéssim és una circumstància més
comuna, no?, la dislèxia és molt més comuna que per exemple,
com s’ha exposat aquí, el trastorn autista, idò em diuen que és
clar, és que no saben com fer front a aquesta problemàtica.

Per tant, m’imagino la resposta, em diran que evidentment
no està prou contemplada, però bé, d’alguna manera que ens
donin algunes pistes sobre com i amb quines metodologies,
quines mesures s’haurien de fer perquè en la formació dels
mestres se’ls preparés adequadament per una atenció a la
diversitat.

Després una pregunta concretament dirigida a la Sra.
Morueco, perquè em sembla que l’associació que vostè
representa gestionava alguns centres d’educació especial en
conveni amb la Conselleria d’Educació. Aleshores, hi ha un
debat sempre obert en el tema de la inclusió que és la
conveniència o no dels centres especials, és a dir..., recordo que
per exemple a Eivissa va haver-hi el curs passat una polèmica
molt gran precisament perquè es va crear un centre. Aleshores
m’agradaria la seva opinió sobre això perquè es clar..., perdoni
que no conegui prou a fons les circumstàncies de la seva
associació, però la idea que en tinc és que vostès tenen en
conveni amb la Conselleria, o tenien, no sé si encara aquest
conveni està en marxa, centres d’educació especial, però, per
altra banda, hi ha una part del sector famílies que és molt
bel·ligerant en el bon sentit de la paraula contra els centres
especials perquè consideren que van en contra de la integració.
Aleshores, no ho sé, penso que probablement en funció de les
problemàtiques individuals pot ser millor una solució que una
altra, però li demano a vostè que em doni la seva opinió.

I per últim una reflexió al voltant d’una cosa que ha dit la
Sra. Salas, hi estic totalment d’acord, em sembla que ha dit que
la frase era Tonucci, que una llei no farà que un mal professor
torni bon professor, jo com vostè som escèptic també de l’abast
que poden tenir les lleis, però penso que, per exemple, en el
que hem dit de la importància de la formació inicial del
professorat si aconseguim que a través de la llei millori la
formació del professorat no tornarem bo el professor que és
dolent, però tal vegada sí que aconseguirem que en el futur els
professors que ingressin en el sistema doncs estiguin preparats
per fer front a aquesta problemàtica.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pertocaria donar la paraula
al Grup Parlamentari Mixt, però, atès que la titular d’aquest

grup... que és de Ciudadanos, ha renunciat a ser en aquesta
ponència, donarem la paraula al Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula el Sr. Enric Casanova, per un temps de cinc
minuts.

EL SR.  CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo també en primer lloc volia
donar les gràcies a tots tres compareixents d’avui, que crec que
han estat unes compareixences d’on es poden extreure moltes
conclusions i crec que són molt, molt, molt enriquidores i, per
tant, no em queda més que agrair enormement la seva presència
aquí.

Volia fer un parell de preguntes, crec que el que jo volia
demanar ja els ho han demanat els portaveus que m’han...,
parlat abans que jo, que m’han precedit perdó, i només volia fer
un parell de reflexions.

Respecte de la intervenció del Sr. Mandilego crec que ha
deixat molt clar que fa falta una voluntat de pacte, reitero el que
s’acaba de dir, és a dir, crec que és molt important escoltar la
veu de tothom i, per tant, crec que no és adient que partits
polítics com és Ciudadanos renunciï directament a escoltar el
que la gent ve aquí a dir i crec que això s’ha de dir clar, és a
dir, si... un pacte, hem d’intentar tothom escoltar i després ja
fas. Però hi ha hagut una cosa que m’ha cridat una mica
l’atenció i és que durant la tramitació ha parlat que hi hagut
renúncies, renúncies importants, i ha dit que aquest pacte ha de
ser llum i guia del pacte nacional. M’agradaria a veure si podria
aclarir algun aspecte concret on el Pacte educatiu de les Illes
Balears pogués ser llum i guia a nivell nacional.

Respecte del que ha parlat de l’avaluació, ha parlat de
l’avaluació com a una eina i m’agradaria que incidís des del
punt de vista del col·legi en quina finalitat donaria a l’avaluació
perquè, és clar, si ja parla que no és una avaluació per
comparar, perquè ha dit “avaluar sí, però ens comparem amb
Finlàndia”, per tant, l’avaluació ja... ja intento veure que no és
una finalitat de comparació, sinó que té una altra finalitat i
m’agradaria que..., a veure si em pot ampliar aquesta
informació.

I després volia demanar-li respecte de la formació inicial,
que ja n’hem parlat moltes vegades en aquesta compareixença,
crec que és el mantra que es repeteix a tots els compareixents,
la formació inicial del professorat, perquè és qui desenvolupa
la feina, si en aquesta formació inicial considera que hi ha
d’haver formació inicial de tipus competencial, és  a dir, de
competències no... no formals, sinó d’un altre tipus de
competències més específiques del professorat.

Respecte de la intervenció de la Sra. Morueco, crec que ha
estat molt aclaridora, ho ha deixat molt clar, el que passa és que
a mi hi ha hagut una cosa que tal vegada em trontolla i és...,
perquè és clar parla, ha parlat de la necessitat de la inclusivitat,
de centres inclusius i d’altres, però després a la seva intervenció
ha fet una intervenció en la qual demana una organització de
centres molt específica, que és la flexibilització, etc. Clar, la
meva pregunta és: a l’hora de plasmar això en una llei
educativa, si hem de posar per davant l’autonomia de centres o
la necessitat d’un tipus d’organització de centres específic, és
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a dir, com casar aquestes dobles necessitats, l’autonomia del
centre, la possibilitat que el centre faci el seu projecte, i la
necessitat que l’atenció a la diversitat, sobretot l’atenció al TA,
tengui un tipus d’organització i de centres de manera
específica.

I després, respecte de la intervenció de la Sra. Salas, crec
que ha tractat aspectes molt importants, crec que ha tractat la
dislèxia, ha tractat aspectes importants, però hi ha hagut una
cosa que m’ha resultat significativa, i és que ha parlat del fracàs
escolar. Aquí s’ha parlat moltes vegades ja del fracàs escolar,
moltes vegades barrejant fracàs i abandonament, i el que passa
és que ha dit una cosa que m’agradaria que especificàs: és el
tema de l’apoderament de l’alumne, és a dir, enfront del fracàs
escolar de determinats aspectes o de determinades necessitats
educatives, com repercutir aquest apoderament en (...), és a dir,
la finalitat d’aquesta ponència és fer propostes de cara a la llei,
com podem assegurar-nos que s’apoderi l’alumnat.

I després la pregunta anava en el mateix sentit que li he fet
a la Sra. Morueco, és a dir, com casar l’autonomia del centre,
l’autonomia pedagògica del professorat, amb les necessitats
educatives, si això ha d’estar repercutit en (...).

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Abans de passar al torn de
contestar preguntes i observacions formulades pels grups
parlamentaris, els volia dir que m’hauré d’absentar ara de la
ponència perquè tenia una reunió programada feia molt de
temps i m’ha estat impossible posposar-la, i el Sr. Juan Manuel
Lafuente assumirà les funcions com a vicepresident de la
comissió.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Continuam. Per contestar les preguntes i
observacions formulades pels grups parlamentaris tenen la
paraula els compareixents, per un temps de deu minuts cada un.

Per tant si vol començar el Sr. Sebastià Mandilego, té la
paraula.

EL SR. DEGÀ DEL COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS
I LLICENCIATS EN FILOLOGIA I LLETRES I EN
CIÈNCIES DE LES ILLES BALEARS (Sebastià Mandilego i
Alemany):

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, en funcions de
presidència. Gràcies a la presidenta, també. I intentarem
contestar en deu minuts, però ara ens serà molt complicat,
perquè quasi que la intervenció dóna per a més de mitja hora,
amb totes les preguntes que ens han fet, i nosaltres volem
contestar amb molt de gust.

Abans de començar vull donar la solidaritat del col·legi a
les meves dues companyes compareixents perquè són
problemes molt greus i que han estat desatesos fins fa poc. Ara
es comencen a posar certs remeis, que no solucions, però sí
certs remeis, però que sí que tenen uns problemes que em
semblen d’una importància cabdal.

Bé, intentarem contestar. A veure, qüestió primera, que han
parlat dels projectes i de tot el que és innovació. El col·legi
sempre ha apostat per la innovació; no vull ara aquí començar
a donar exemples, però li puc dir a títol d’exemple que l’any
90, quan ja s’havia de començar a aplicar la LOGSE, jo
personalment la veritat és que dels 36 o 37 professors que feren
aquest curs, un curs que ens pagà el Ministeri d’Educació de
Madrid, vàrem fer un curs aquí d’un any -per cert, el férem al
CEP de Manacor el mes de juliol, que començàrem, tot el mes
de juliol ens n’anàvem a les 7,30 del matí cap allà-, i de resultes
d’aquest curs nosaltres ja vàrem aprendre el que era el treball
cooperatiu, i jo ho vaig estar aplicant a setè d’EGB i a segon de
BUP, i llavors a quart d’ESO molt de temps, aquest
aprenentatge amb treball de grup. El que passa és que aquest
treball cooperatiu l’aplicàvem només a un tema del currículum,
perquè és que era impensable, perquè si l’aplicaves durant tot
el curs només veies tres o quatre temes del currículum. Però
vull dir que la cultura de treball cooperatiu ja existeix fa temps. 

Els projectes que ara es duen a terme es fan amb molta
il·lusió, amb gent que s’ha preparat normalment per ella
mateixa, perquè no hi ha encara una formació en projectes;
nosaltres volem fer un curs aquest any que sigui pràctic
precisament per posar això en valor, però, clar, han d’entendre
que una formació, perquè estigui ben feta, ha de començar de
baix cap a dalt, és a dir, per treballar en projectes han començat
els centres que ho fan, hi ha centres que són pioners, fins i tot,
públics i qualcuns també concertats, han hagut de començar a
treballar en projectes a educació infantil, i després a poc a poc
han anat apujant a primer cicle de primària, a segon cicle de
primària, i ja hi ha centres que estan a primer i a segon d’ESO
fent treball per projectes, i això -ja els ho he comentat- és el
canvi de paradigma que hi ha a l’ensenyament, és una altra
manera i, clar, això xoca frontalment amb el que dèiem dels
currículums, que estam completament d’acord.

Hi ha una altra qüestió també molt important per poder fer
un treball amb projectes o treball cooperatiu dins l’aula, i és
que a part d’atendre la diversitat les ràtios no han de superar les
que haurien d’estar establertes i mai superades, quan sempre se
superen, i això és un problema. Clar, jo entenc que és un
problema de recursos econòmics, però és que, clar, és que
l’educació és el que hauria d’estar amb major quantitat..., bé,
educació i sanitat, que són els dos fronts més importants, i
justícia també, però la sanitat i l’educació a mi em semblen
fonamentals, serien els que haurien d’estar més ben dotats de
recursos. Clar, per tenir les ràtios que corresponen, per tenir el
professorat que correspon, etc., necessitam recursos, això és
claríssim.

Quant..., i ara sí que aquí enganxaré perquè sempre que
pugui ho faré, quant a la formació, perquè el tema de
secundària l’han tractat tant la Sra. Sureda com la Sra.
Fernández, clar, a secundària hi ha un problema greu, i la Sra.
Sureda ho ha comentat, i és que normalment els professors que
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es dediquen a primària i a infantil són més vocacionals, és
veritat; també és veritat que no tots potser tenen la formació
adequada, però sí que és veritat. En canvi a secundària, i això
des de temps immemorials, d’abans de jo dedicar-m’hi, molts
s’hi dedicaven perquè no trobaven feina en cap altre sector,
això és una cosa que és certa; per això quan jo parlava de la
formació inicial del professorat, m’he referit al fet que la
problemàtica més grossa era a secundària, perquè tal com està
ara el màster de professorat, els professors, en la seva matèria
de què són especialistes, tenen tres setmanes de dedicació; en
aquest temps poc podran adaptar de la seva matèria a les noves
metodologies i a les noves formes que han d’ensenyar. Per tant
és absolutament també infumable -i perdó per la repetició de la
paraula- que tenguin tan poc temps; així no milloram, d’aquí
que jo demani molt més temps pràctic i molt més temps amb un
professor tutor que també sigui de la seva especialitat i que li
pugui ensenyar realment noves formes d’ensenyament. Per tant
la secundària el que necessita és temps de pràctica i de trobar-te
amb tots aquests problemes de què hem parlat, no només
transmissió de coneixement, no només noves metodologies,
sinó atenció a la diversitat i tot allò que ja he exposat abans.

Mirin, també m’han demanat això de (...), i m’han demanat
els suports professionals. La LOGSE ja va dir en el seu moment
que en els col·legis hi havia d’haver un gabinet psicopedagògic,
que havia d’estar format per un psicòleg, per un pedagog i per
una treballadora social, que en aquell temps encara es deien
assistents socials. Això, que ja és del temps de la LOGSE, mai
no s’ha dut a terme, sobretot per la figura de la treballadora
social, que és veritat que a centres sobretot quan són pobles, sí
que es té un suport de les treballadores socials municipals, però
hi ha centres molt grans a Palma que no tenen aquest suport i
que molts de centres si poden passar només amb psicòleg, no
tenen pedagog, això avui en dia també s’està arreglant, s’està
millorant. Però vull dir que això ja hauria d’estar resolt de
molts anys enrera, tenir un grup de treball per detectar totes les
problemàtiques de què han parlat les meves dues companyes,
per exemple, i també per donar suport a famílies, per donar
suport a (...) i mitjançant els professors, els PT i els d’atenció
a la diversitat, tot això donar més suport, però falta professorat
dins l’aula per ajudar, això està claríssim. 

I, a més, falta professorat que sigui especialitzat, que és una
de les mancances que hi ha dins els centres escolars. Això m’ho
havia assenyalat, a veure quina cosa li podia aportar a la Sra.
Camargo, escolti, falten professors especialitzats per a totes
aquestes coses. I també és un problema de recursos, però ens
ho hem de prendre seriosament, perquè si no milloram per
molta llei que facem i tal, si no donam una atenció adequada a
aquells al·lots que evidentment han d’estar dins l’aula, que és
allà on aprendran a conviure i que és la funció social que té
l’escola. Després tota aquesta gent ha de saber conviure dins la
societat i dins les seves feines, dins la seva vida personal, etc. 

M’ha parlat, és que ho he apuntat com a incentiu familiar i
no recordar quina era exactament...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, sí, no, exacte. Miri, per una part jo crec que les famílies
cada vegada estan més interessades en participar a les activitats
escolars, però no hem de perdre de vista que, maldament les

famílies en general sí que estan més interessades en participar
a les activitats escolars, fins i tot fent tallers els pares i mares
que poden, perquè han de conciliar feina i totes aquestes coses,
fan tallers sobretot a infantil i a primària, es fan tallers i vénen
els pares i els pares donen aquests tallers, vull dir que això
existeix, però no hem de desconèixer un problema que és real
i és que hi ha moltes famílies que no s’assabenten; jo no sé si
és perquè no volen, perquè no poden, o perquè tal vegada a la
seva vida tenen altres prioritats. És a dir, no són totes i això ho
sabem perquè tots els centres..., tots és difícil, però molts de
centres han intentat fer escoles de pares, xerrades que no fossin
d’escoles de pares i no existeix la globalitat de les famílies, en
què es facin per cursos, o en què es facin per cicles, assisteixen
els que hi estan interessats. Els que estan interessats ja els tenim
incardinats en aquest incentiu familiar que vostè em demanava.

És clar, què passa? Que el ressò del que fem avui aquí dins,
o del que fa a Madrid la Sots-comissió per l’educació, abans en
parlava amb el Sr. Secretari, la repercussió mediàtica és zero.
I això és un problema, tot això la societat hauria de saber que
es fa, no perquè nosaltres siguem aquí importants, no, no,
nosaltres venim per al que vostès volen, però sí que es
necessitaria un ressò de la importància del que fem.

Ja sembla que més o manco ho he cobert.

Sra. Camargo, una cosa que vostè ha dit important i que jo
per temps no n’havia parlat, jo crec que una de les claus del
pacte que ha promogut Illes per un Pacte és l’autonomia de
centre i que això s’implementi serà complicat, perquè no hi ha
cultura d’autonomia de centre. Aquí les discussions han estat
molt grans quan hem estat treballant el document. Per què?
Perquè ningú ho entenia de la mateixa manera i hi ha gent que
té por i la por és allò que ens frena a fer coses i no hauríem de
tenir por. Per què? Perquè és ver que hi haurà entrebancs i que
fallarem, però és que l’autonomia de centre és clau, perquè no
tots els centres tenen els mateixos condicionaments sociològics,
socials, econòmics, etc., per tant, el centre ha de tenir una
autonomia.

I jo els diré una cosa que això, és clar, quan parles amb
els..., i jo no m’enfront a ells, però parles amb els sindicats i
això els fa molta por, però és que jo crec que la forma de captar
el professorat, de contractar el professorat també s’hauria de
revisar, perquè no podem seguir amb un model que també és
molt antiquat. 

Bé, com que em diuen que tenc poc temps i a mi em sap
molt de greu, dir-li, Sra. Sureda, tot el que fa de formació de
professorat, formació inicial, jo vaig tenir una entrevista amb
el Director General d’Universitat i ja vàrem parlar d’aquest
tema, li vaig exposar totes les meves idees i a més li he
d’entregar un document de treball perquè ell presenti, quan es
reuneixen tots els representants que hi ha allà.

Senyor...

(Remor de veus)

Castells i això que ho havia apuntat, Sr. Castells, perdoni.
A vostè és que li he de donar una contestació molt precisa.
Miri, el problema de col·legis professionals és un programa
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legal; és a dir, només hi pot haver un col·legi professional, per
tant, pensi que jo he compartit tot aquest temps amb
professores de Menorca i tot això, hem estat compartint i tal, el
problema és que només hi pot haver un col·legi professional i
que la docència està contemplada dins el nostre col·legi que
representa el 95% de col·legiats són dedicats exclusivament a
l’ensenyament, després sí que hi ha una secció d’arqueologia,
que, alerta, com que són d’història de l’art, també poden donar
classe, n’hi ha alguns que en donen, però els altres es dediquen
a coses d’arqueologia i que tenim representació i a més amb
molt bona sintonia precisament dins el Consell de Menorca, a
nivell de Conselleria d’Educació i Patrimoni.

Però vull dir que és un problema legal, llavors jo sempre els
vaig dir, aquí el que fa falta és que com que la llei només
permet que hi hagi un col·legi professional, la solució és
muntar associacions professionals i a més aquesta associació
professional hauria de ser de les quatre illes Balears perquè
quan tens..., és a dir, el fet de ser col·legi és que ets una entitat
jurídica, però quan ets associació professional si és a les quatre
illes, pot estar representat als mateixos llocs, com per exemple
al Consell Escolar, que hi som nosaltres, també hi poden estar
representats ells tranquil·lament, només és la qüestió del nom.
Però la llei i crec que aquesta llei és estatal, els nostres darrers
estatuts els va aprovar el darrer govern que hi va haver del
pacte l’any 2009. Però vull dir que és una qüestió de llei
únicament, però ells també poden fer els seus grups de treball,
poden muntar associacions professionals, etc., i també poden
comparèixer com a tals a qualsevol lloc com associació
professional. 

I m’han dit que tenia 2 minuts, jo no vull deixar sense
desatendre qualque cosa. Sr. Casanova, jo ara aquí havia tret
papers respecte l’avaluació. L’avaluació ha de canviar
completament, allò de l’avaluació sumatòria ja hauria de ser
història fa molt de temps. Mirin, hi ha tres grans... i amb això
acab, tres grans competències clau que avaluen, un el treball
cooperatiu amb els altres companys; dos, el treball amb
coneixement, amb tecnologia i amb informació, amb la qual
cosa s’han de formar des del punt de vista de teoria i de
pràctica, i, per últim, el treball amb i en la societat, que s’ha de
centrar en la construcció de la identitat europea, paraula molt
forta aquí dins ara parla d’Europa. Però aquests serien els tres
trets bàsics del que s’ha d’avaluar.

I, a més, parlàvem abans de pors, alerta, perquè els
professors també tenim una porada que ens avaluïn a nosaltres
i els centres tenen una porada que els avaluïn a ells, etc. És a
dir, perquè entenen malament el concepte d’avaluar, avaluar no
és suspendre o aprovar, avaluar és les necessitats que tenen, si
les cobreixen, si no les cobreixen i quines noves necessitats
poden tenir.

I he de donar temps als meus companys. Moltíssimes
gràcies per les preguntes que m’han fet, si després volen parlar
de qualque tema en particular quan acabem que no els hagi
contestat, m’ho diguin que estic obert, eh? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sr. Mandilego. Té la paraula la Sra.
Maribel Morueco. 

LA SRA. PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES
DE NINS AUTISTES DE BALEARS GASPAR HAUSER
(Maribel Morueco i Alonso):

Muchas gracias. Voy a ver si sé hacerlo, porque hay que
tener una capacidad sincrética increíble, no sé si podré. Lo he
ido juntando; igual algunas..., espero no haber confundido
algunas preguntas, aunque algunas estaban relacionadas. 

En relación a la primera, de la Sra. Sandra Fernández, creo
que me preguntaba sobre coordinación. Yo lo veo muy sencillo
pero, bueno, a lo mejor es la vista del que no sabe suficiente.
Yo creo que es aprovechar lo que ya hay, creo que hay mucho,
entonces lo que hay que hacer es ordenarlo; quiero decir que
creo que ha habido un tejido asociativo, entidades, durante
mucho tiempo en Baleares, en el Estado español, en Europa,
que hemos hecho muchas cosas que están funcionando y que
están funcionando bien, pero si bien es verdad que habría que
ordenarlas; habría que legislarlas, habría que hacer que fuera
algo oficial, no oficioso, porque oficiosos e ilegales hemos sido
bastante tiempo. Entonces ahora que está funcionando y está
funcionando bien lo que pido, que creo que Araceli coincide,
es no inventar lo que ya está inventado, o sea, coger lo que ya
hay y va bien; si no va bien, no, claro, pero si funciona, ¿para
qué desperdiciarlo?

Y a veces pasa. Cuando desde la administración, que
siempre tenemos que ir codo a codo, nunca tenemos que ir en
contra, jamás, a veces pasa que cuando algo se ordena parece
que se prescinde de las cosas que ya están hechas y están
escritas, incluso. Ya se que la sociedad civil pensamos y
hacemos, que no es lo mismo con una administración porque la
burocracia es lenta y tiene otro ritmo, pero habría que encajar
esas formas de lo que está bien, y puede ser todavía más útil y
mejorable aprovechar cuando hay un tema jurídico, cuando hay
legislación, que se halle una manera de instaurar lo que se ha
hecho desde hace seis, ocho, diez, veinte, treinta y cuarenta
años.

Por otro lado creo que otro de los temas que había era,
bueno, la coordinación siempre con los apoyos -los apoyos que
luego tienen relación con otra pregunta- es que haya
coordinación, porque a veces lo que ocurre es que también
tiene que ver con lo de las familias beligerantes, te piden
apoyos y nosotros luchamos por los apoyos, pero no por tener
muchos apoyos, un gran número, las cosas van a ir mejor; si
esos apoyos no están formados y no están coordinados estamos
gastando dinero y estamos perdiendo el tiempo. A mi a veces
me pueden decir “pues ya tiene un fisio”, y yo digo “pero es
que no necesita fisio”; ¿entonces también con qué educación
tengo yo que dirigirme a algunas familias para no herirlas?,
porque ellas han luchado por esa figura, pero a lo mejor vengo
yo que voy de experta lista, y digo “no necesita esto”, entonces
eso tampoco es, porque estoy haciendo daño. Entonces habría
que saber evaluar no sólo la intensidad de apoyos, como he
dicho antes, sino la necesariedad y qué tipo de apoyos
funcionan para cada alumno, para el alumnado, porque no es el
todo vale y el número de personas, incluso puede ser
contraproducente. Y no estoy en contra de los apoyos sino todo
lo contrario.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 79 / 23 de febrer de 2018 1245

En el tema de la detección es muy sencillo, es hacer un
programa de cribado en los hospitales, como ya funciona en
Salamanca, en Zamora y en el Gregorio Marañón de Madrid;
y luego en algunas comunidades, en Andalucía, no sé si
oficioso u oficial, como aquí ocurre, que también creo que
oficiosamente se ha hecho, se está haciendo. Hay una prueba
que se llama M-CHAT que se pasa a los dos años, la pasa la
enfermera o el enfermero cuando va el nene con la cartilla de
control de niño sano, y son 25 preguntas que las haces por
teléfono, incluso; entonces si puntúa unos ítems que son
críticos entonces ya se le llama y se le pasa una batería de
pruebas. La cantidad de población que podríamos detectar a los
24 meses, e incluso a los 18 porque el nuevo M-CHAT permite
a los 18, es increíble que el pediatra fuera el primero en
conocer que hay un niño con autismo en nuestra comunidad,
¿vale?

Luego otra de las preguntas creo, no sé si voy bien, ¿es lo
de las escuelas para la formación de padres?, ¿o me he saltado?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, sí, claro... Eso es muy importante. Yo en el texto lo he
escrito pero como he ido saltando un poco... Nosotros hacemos
escuelas de padres desde hace tiempo, que de hecho hay que
cambiar el nombre, pero bueno. Lo que proponemos es hacer
escuelas de padres dentro de las escuelas ordinarias, porque el
valor que tiene que una madre o un padre le diga a otra madre
o a otro padre lo que le conviene a su hijo nunca lo tendremos
un profesional; o sea, si yo digo que hay que poner un
pictograma para ir al baño, que soy una profesional, pero si lo
dice una mamá o un papá, es que ponen el pictograma.
Entonces el poder formar, sin barreras, a las mamás y a los
papás de niños con discapacidad con niños sin discapacidad eso
sería riquísimo, o sea, ojalá pudiéramos hacerlo dentro de las
escuelas, y no por lo menos en nuestra entidad, en nuestras
entidades, porque luego siempre acabamos en la endogamia,
seguimos siendo los mismos.

Luego otra de las preguntas, si no voy equivocada, estaba
muy relacionada, de la Sra. Camargo, que era el tema de los
recursos, de cómo aprovecharlos mejor. Yo lo veo también
muy fácil, pero bueno, es que esto, desde fuera, no, me
imagino... Es aumentar los presupuestos para hacer una
dotación de personal, y ese personal aumentar los presupuestos
para que haya formación del personal, es decir, si tenemos, que
es lo que has dicho tú, si el personal está formado y se puede
contar con mayor número de personas que atiendas en los
centros es que sería todo muchísimo más fácil. Ése es el
modelo que copiamos en todas partes siempre del País Vasco,
que ya sé que siempre van a la vanguardia; presumen, cuando
nos vemos en foros, que tienen uno por uno, o sea un profesor
con un niño; bueno, yo no pido tanto, pero a lo mejor uno por
cuatro o cinco, que es la ratio nuestra, la ratio en nuestras aulas
es tres cinco, pues a lo mejor uno por tres cinco, pues sí que
bastaría. Y luego otra cosa, con todo el apoyo que hacemos las
entidades en las escuelas ordinarias, lo que comentaba antes de
los expertos formados y que se nos aproveche, en las escuelas
también de forma directa o indirecta cada vez se sabe más, hay
más formación. Entonces a veces basta con hacer un
asesoramiento, no es impartir cada vez una clase magistral sino
que con asesorar... Lo importante es -a ver cómo lo digo que no

haga daño a nadie- lo importante es que cada vez seamos
menos necesarios, que la propia escuela, si el personal está
formado y ha aprendido, pues cada vez que sea el experto la
figura digamos más diluida en el tiempo, ya lo sé, pero que la
misma escuela no necesite de tanto asesoramiento y de tanta
persona externa, pero bueno, ya sé que eso..., ya no sé dónde
estaré, estaré volando en el éter o me habré difuminado con las
estrellas, no lo sé, pero bueno, eso es un plan para mucho
tiempo, ¿no?

Entonces bueno, lo que os decía antes, personal formado,
coordinado, y sobre todo evaluar y saber qué apoyos necesita
realmente ese niño. No todo vale, no todos necesitan cuatro o
cinco personas por la tarde, ni ocho o seis en el aula, sino,
bueno, eso se puede hacer fácilmente con pruebas técnicas que
existen.

¿Cómo preparar al personal? Bueno, desde nuestra entidad
al menos hemos hecho muchos cursos de formación en las
escuelas, hemos hecho cursos de formación en nuestra entidad;
ahora, para el curso que viene, vamos a sacar, ya hemos sacado
un experto en autismo con la UIB, que esperemos que funcione
y que vaya bien. Yo creo que tiene que haber otra vez
permeabilidad entre centros ordinarios y centros de educación
especial, que, además, llevamos años trabajando en ello,
podemos transmitir nuestro conocimiento, hacer lo fácil, que
sea fácil, pues dar charlas o informar o hacer talleres con los
otros profesores.

Luego el tema de las causas, bueno, se dice que hubo un
tiempo en que se hablaba de predisposición genética,
especialmente, se habían detectado el gen 7Q y 15Q y luego se
detectaron 60 genes más; de la predisposición genética se ha
ido a la ambiental, en Dinamarca hay una base de datos que
está cruzando muchos datos, y, entonces, lo que se está viendo
es que es policausal, que tienen que coincidir varias cosas a la
vez, pues, yo que sé: la edad del padre con el ovario
poliquístico, con diesel que haya respirado porque vives al lado
de una autopista, pero todo junto a la vez. Entonces, es muy
difícil hablar de una causa, hay muchas causas.

Y luego es genético, ambiental y también estructural. Y me
refiero al SM5, que es el manual de psiquiatría que todos
utilizamos a nivel mundial, pues ha cambiado, desde hace un
par de años se publicó, de SM, bueno, hay uno, dos, tres...,
ahora estamos por el cinco, entonces los criterios son
demasiado precisos, es fácil puntuar dentro del espectro,
cuando por ejemplo tienes un trastorno de comunicación y
tienes alguna manía; cuando tienes alguna manía, eres pequeño
y tienes pruebas de comunicación casi seguro que puntúas
dentro del espectro. Entonces, sobre diagnóstico, bueno, si
estás puntuando bien no es (...) de diagnóstico, es que puntúas
ahí dentro, entonces eso también ha influido. Por eso a veces
nosotros decimos que las formas de ahora son más suaves,
porque es que muchos niños luego, trabajando, digamos que
van despuntando y realmente no era ese espectro el que
puntuaba dentro de la SM. El espectro afecta siempre a la
comunicación, a la relación con los demás y a la imaginación
o pensamiento flexible, y, dependiendo del grado, pues puede
ser, digamos, más incapacitante o menos, como pasa con el
tema de los síndromes de Asperger, que es un problema de la
secundario y de las FP, que ahora comentaré algo.
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En el documento, otra de las cosas, que si había algo
imprescindible. El tema creo que también era..., ahora no sé si
me he perdido, lo de las ratios creo que has preguntado, ¿puede
ser la ratio?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vale, vale, bueno, el tema de la ratio para mí sí que es
imprescindible y entonces lo que yo sí que haría o propondría
sería el tema de las aulas permeables. O sea, en los años setenta
se puso de moda, con la contracultura y todo esto, lo de la
antipsiquiatría, se puso de moda una frase que era “rompamos
las tapias del manicomio”, empezaron a salir personas con
salud mental a la calle, empezaron a salir niños con
discapacidad a los centros ordinarios, sobre todo en Italia, y,
¿qué pasó? Que fue un desastre, porque si no hay apoyo, si no
está organizado, como decía antes, si los dejas solos no van a
aprender. Entonces, lo que hay que hacer, pienso yo, o yo
propondría, son ratios que sean permeables, igual que no esa
ratio por decreto es de 3, 5 alumnos por profesor, hacerlo de la
misma manera en las aulas ordinarias, pero abiertas. O sea, lo
que proponemos, que tiene que ver con la siguiente pregunta,
es romper las tapias en este caso de los centros específicos y
que esos centros específicos sean aulas móviles que estén
atendiendo, asesorando, apoyando a los alumnos con TA en los
colegios ordinarios, ¿vale?

Entonces yo..., la ratio de 3, 5 en un aula está bien, a lo
mejor si estás en educación ordinaria, si hay PT, si hay AL, si
hay otros apoyos a lo mejor podría ser 7, 9 o 12, podríamos
ampliarlo, pero seria..., puedes tener un aula concertada, pero
con las paredes que se llevan en la maleta y que vas de un
colegio a otro, ¿no?

El tema.., voy, sí, el tema de secundaria y FP, bueno,
realmente como decía antes... voy al Sr. Castells, si no estoy
equivocada, como decía antes, las cuatro modalidades que
ofrecemos en Baleares desde Gaspar Hauser y siempre en
concierto con la Conselleria de Educación, pues la más
salvadora para los niños con autismo, digámosle autismo de
CANER, como decía antes, son las ASCE, las aulas que están
ubicadas en centros ordinarios, los que tienen un nivel más apto
seria la escolaridad combinada o el apoyo itinerante que
hacemos a los centros, que eso es mediante convenio; se van -
digamos-liberando de ASCE y alguna vez de centro específico
que es cuando hay problemas de conducta por las personas con
síndrome de Asperger o de Alto Funcionamiento que también
se llama.

Entonces, ahí sí que hay programas, el PQI que lo han
vuelto a instaurar porque lo quitaron, era formación básica que
no nos ayudó mucho, pero el PQI sí, y funciona muy bien. Y
luego alumnos con síndrome de Asperger que hemos tenido en
la universidad, pues ahí contamos con el observatorio, el apoyo
de la UIB que tiene también para poder asesorar y ayudarnos
y nuestro apoyo más el suyo, pues funciona muy bien.

En cuanto a los centros específicos, yo... bueno, no quiero
ahora parecer la progre de los setenta, pero estamos de acuerdo
en que creo que esas tapias no hay que romperlas, pero hay que
irlas diluyendo, ya les he dicho que tenemos el modelo del País
Vasco, entonces creo que el centro específico debería ser una

fórmula, la última fórmula y por ejemplo siempre que hubiera
problemas de conducta muy graves, que sería la única
condición si no conseguimos solucionarlo con medicación o
con pautas de modificación de conducta, donde igual hay, por
el peligro que puede causarse a sí mismo o a los otros sí que
tendría, pero si no yo... yo creo que las aulas tienen que
desaparecer de los centros específicos, y no lo digo en plan
romántica, de hecho lo estamos haciendo ya, y estar en los
centros ordinarios con esta flexibilidad, eso sí, de que no todos
están en el aula ordinaria, sino que tiene que haber enclaves,
que tiene que haber momentos, que tiene que haber situaciones.
Y ahí sí que pido, por favor, que el hecho de que haya un
enclave o un momento de trabajo individual o con pequeño
grupo no se considere segregación, como a veces nos ha
pasado.

Y luego, finalmente..., ah, ¿cómo encajar el proyecto de
centro con el tema de la atención a la diversidad? Pues, bueno,
igual soy muy simple, pero que forme parte del proyecto de
centro, ¿no?, que forme parte del proyecto de centro, trabajar
con todo el abanico de personas con discapacidad y que el
personal, como decíamos antes, esté formado y preparado  para
atender esas..., si queremos que en las escuelas estemos todos
tendrá que ser así. Lo que pasa es que, sí, hay que hacerlo a
pasos, a pasos cortos, muy cortos, e ir siempre con un objetivo
final, que igual muchos no lo llegamos a ver, pero bueno
andando se hace camino, ¿no?

Ya.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies per la seva exposició. Té la paraula la
Sra. Salas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PORTAVEU I FUNDADORA DE DISFAM,
ASSOCIACIÓ DE DISLÈXIA I FAMÍLIA (Araceli Salas i
Vallespir):

A veure com ho faig jo, també moltes coses ja s’han
contestat, jo subscric les paraules dels meus companys de la
importància de la ràtio, vull dir, tenim mestres i professors
saturats, la realitat de les nostres aules no és la realitat de fa ni
quaranta, ni vint, ni trenta, ni cinquanta anys, i hem de ser
responsables amb el que tenim davant a les mans, els
professionals necessiten recursos, necessiten suport, els nins i
nines també.

I en relació amb les metodologies, totalment d’acord amb
tu i, a més, el que..., jo faré molt, molt, molt d’èmfasi en el
tema de la formació, les metodologies, hem de cercar
metodologies inclusives, multisensorials, que funcionin per a
tots i totes. Hi ha metodologies que se sap que funcionen per a
deu alumnes, aquestes metodologies no són les que s’han
d’emprar.

Maribel parla constantment de les imatges, a les imatges, el
bit, tot això funciona per a nins amb dèficit d’atenció, per a
nins amb dislèxia, vull dir..., i això com se sap? Idò amb
formació de metodologies inclusives que poden ser per
treballar projectes, treballs cooperatius i... bé, les que l’escola
aposti per elles.
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Totalment d’acord amb l’autonomia del centre, autonomia
de centre, ràtios, recursos i metodologies.

En relació amb la coordinació, com es podria millorar? Idò
també estic totalment d’acord amb les paraules de Maribel, crec
que fent realitat i oficial el que ara és oficiós. Vull dir, hi ha
moltes entitats que treballam, moltes entitats que tenim
professionals especialitzats, doncs que se’ns tengui en compte
a l’hora de posar les lletres damunt del paper.

I el que també està clar és que les coses que funcionen,
nosaltres sempre ho diem als pares: “això et funciona?”, “sí”,
“idò no ho toquis”, no? Ara, si no funciona hem de cercar
quines són les respostes i les respostes les hem de trobar a les
entitats i a la feina de col·laboració entre les universitats... Ara
mateix, per exemple, nosaltres farem una formació a la
Universitat Europea de Madrid, formarem els professors de les
universitats quan es trobin alumnes amb dislèxia a les seves
aules, idò així, no?, col·laborant, col·laborant.

Què més? Detecció primerenca, s’ha parlat que hi ha moltes
vegades els nins i nines ens arriben amb 12, amb 14, ens
arriben fins i tot alumnes que ja són a la universitat, que no han
estat diagnosticats, què passa amb la dislèxia? Que la dislèxia,
com que són nins intel·ligents, que són brillants, que fins i tot
poden treure bones notes o que poden destacar en segons
quines àrees, quan el nin comença a tenir problemes de temps,
que no té temps, que es bloqueja davant un examen, de l’estrès
del qual parlava la Sra. Camargo, què passa? Que d’una forma
equivocada els adults pensam que són ganduls, i aquesta és la
primera etiqueta, per això no arriben les altres, les etiquetes que
ajuden, perquè les etiquetes de gandul no ajuden. Nosaltres no
és que vulguem etiquetar tots els alumnes, volem donar
respostes, les etiquetes negatives ja les posam quan no tenim ni
idea del que parlam, no? O que no s’esforça...

Crec que... anècdotes d’ara, en relació amb el que ha dit del
tema de l’avaluació, de la por d’avaluar-se, a mi em passa quan
faig les formacions al professorat que em trob el mateix, el
mateix que fan els nins i nines, idò que utilitzen els mòbils, que
tal vegada s’asseuen a la part de darrere els professionals, em
trob això!; vull dir, de vegades demanam coses als mateixos
nins i als mateixos infants que nosaltres mateixos... vull dir, bé,
idò ho fem en el dia a dia, no?

Què més? Optimitzar recursos, la importància d’optimitzar
recursos, la importància de fer feina amb el centre de formació
del professorat, que ens tenguin a l’hora d’elaborar els plans.

En relació amb l’estrès que presenten, voldria dir coses
positives, que en tenim moltes a la nostra comunitat, doncs la
feina que s’ha fet des de la UIB i de diferents professionals que
estan molt sensibilitzats; que som la primera comunitat que va
posar en marxa una selectivitat amb igualtat de condicions. O
sigui, si als nins amb dislèxia, ja no només amb disgrafia, les
faltes d’ortografia que fan els nostres nins no són faltes, són
símptomes, ho hem de tenir en compte, hem de ser
responsables i hem de ser sensibles amb això. Som la primera
universitat que ha fet un pla, un protocol a l’hora de rebre
aquests alumnes que passen de batxiller a la Universitat i de
tenir una selectivitat adaptada, que ja els agradaria tenir-la a
Madrid, a Barcelona, a València o al País Basc, som els

primers i som un punt de referència, i ens venen a cercar per a
això.

I bé, vull mencionar na Dolors Forteza, que ha estat una
persona molt sensible des de la Universitat i que dóna cabuda
i treballa tot el tema de l’estrès, no? Com? Doncs, fent un
examen amb igualtat de condicions. Això seria una mica el que
demanam per als nins a primària i a secundària, i a batxillerat,
de vegades s’oblida el batxillerat; sembla que, com que no és
un ensenyament obligatori, els nins amb dislèxia ja deixen de
ser dislèxics i en el batxillerat ja no tenen aquest dret que tenen
pel decret, d’obligat compliment, a tenir unes adaptacions
metodològiques, no ens hem d’equivocar, no ens hem
d’equivocar, metodològiques o d’accés, però sí que ens trobam
que coses que ja es fan a la Universitat, en el batxillerat, no sé
perquè, per una manca de formació o de sensibilització no es
fan, com és ara donar més temps; com per utilitzar ordinadors;
un corrector ortogràfic per a un alumne amb dislèxia li pot
salvar la vida, d’acord? I tot això s’ha de fer al batxillerat,
perquè, és clar, si posam la barrera en el batxillerat no ens
arribaran. I molts de nins i estudiants se’n van a formació
professional, amb tots els meus respectes, però no perquè ho
triïn, no perquè ho triïn, nosaltres, de fet, tenim casos molt,
molt..., bé, vull dir que són molts amb els que hem treballat a
batxillerat i a secundària, que ja anaven a formació
professional, i que, ara mateix, han acabat la carrera, la carrera
amb notes estupendes. Vull dir que són alumnes que tenim que
poden donar molt i se’ns perden: pel tema de fracàs escolar,
d’abandonament, estic segura que a les escoles d’adults també
n’hi ha molts.

Apoderament? Doncs una mica és la nostra lluita des de ben
petits, no és el mateix un infant que ha estat diagnosticat amb
set anys, que seria el moment del diagnòstic com a mínim
vàlida, segons l’SM5, un diagnòstic por arribar als set anys,
això no vol dir que no hi hagi simptomatologia, que no presenti
simptomatologia amb cinc o amb sis i que ja s’hi pot fer feina,
que no ens arribin els diagnòstics amb 14 o 15. L’apoderament,
que és amb el que fa feina DISFAM, que és donar una resposta
el més aviat possible, resposta a les famílies; les famílies de
vegades no saben ni què és ni que no, de vegades ni els
expliquen el que passa a la criatura, s’ha de parlar, s’ha de
normalitzar, s’ha de parlar d’una forma positiva, i és l’única
forma que quan arribin al batxillerat, a la Universitat, puguin
dir: mira, jo tenc dislèxia, necessit un ordinador, necessit parlar
amb els seus professors i, vull dir, es troben apoderats i no
s’hagin d’amagar perquè pensen que no són òptims.

El primer problema que ens trobam és la manca, quan les
institucions no donam resposta, la manca d’autoestima
d’aquests infants, són massa..., són massa.

I bé, moltes gràcies a tots i a totes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Una vegada acabat el debat, volem
agrair la presència del Sr. Sebastià Mandilego, de la Sra.
Maribel Morueco i de la Sra. Araceli Salas.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltíssimes gràcies.
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