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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions?

Compareixença de la Sra. Laia Obrador i Pons,
regidora d’Educació de l’Ajuntament de Maó i
representant de la FELIB, 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,
i de la Sra. Francisca Salvà i Mut, doctora en Ciències de
l’Educació, per tal d’explicar el document anomenat El
Foro de Sevilla.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença de la Sra. Laia Obrador i Pons, regidora
d’Educació de l’Ajuntament de Maó i en representació de la
FELIB, prevista en el pla de treball de la ponència d’estudi del
document lliurat per aquest Parlament pel Consell Escolar de
les Illes Balears i elaborat sobre la feina per Illes per un Pacte
Educatiu, per tal de què exposi la seva visió i opinions sobre la
matèria pròpia de la ponència i especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb l’àmbit educatiu, i de la Sra.
Francisca Salvà i Mut, doctora en Ciències de l’Educació,
també inclosa en l’esmentat pla de treball i per tal d’explicar el
document anomenat El Foro de Sevilla.

Assisteixen la Sra. Laia Obrador i Pons i la Sra. Francisca
Salvà i Mut. La presidència, en nom de la comissió, dóna la
benvinguda a les compareixents.

I té la paraula la Sra. Laia Obrador i Pons, per un temps de
vint minuts. Gràcies.

LA SRA. REGIDORA D’EDUCACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE MAÓ I REPRESENTANT DE LA
FELIB (Laia Obrador i Pons):

Bon dia a tothom. I en primer lloc disculpar-me perquè la
darrera vegada no vaig venir bàsicament perquè teníem ple
municipal i vaig pensar que la meva obligació primera era
representar en aquest cas l’Ajuntament de Maó.

Bé, jo en aquest som na Laia, ho sabeu, som regidora
d’Educació i també de Serveis Socials i a aquest Ajuntament de
Maó amb els dos equips vam optar per ajuntar aquestes dues
àrees, són dues grans àrees, però ara us explicaré el sentit que
té ajuntar aquestes dues àrees i la connexió que crec que podem
fer amb el pacte educatiu en aquest cas. En principi és un poc
el rol que em pertoca.

També dir que som mestre, he viscut el naixement i
l’itinerari que ha fet aquest pacte, des del 2011, quan es va fer
la primera trobada a dalt d’El Toro, que va ser una mica la
llavor que es va començar a engendrar, fins a totes les jornades
que hi ha hagut, que jo crec que a Menorca hi ha participat...,
hi ha hagut molta participació des de tots els vessants polítics,
associatius, empresarials i la veritat és que hi va haver un parell

de jornades on hi van participar un parell de centenars de
persones que venien de diferents sectors i àmbits, la qual cosa
crec que encara posava més color a aquest pacte.

Després aquest pacte se’n va anar i va viatjar per poder-ho
compartir amb les altres illes i jo crec que tot aquest debat al
llarg de tots aquests mesos, ha dut a tenir aquest document final
pel qual jo ara, almanco intentaré aportar algunes reflexions des
del vessant ara ja de regidora i què pens d’una possible llei
educativa vinculada, o quina relació ha de tenir en aquest cas
amb els ajuntaments.

Bé, jo crec que el pacte va néixer, està clar, des dels
diferents sectors, famílies, estudiants, sector productiu, tercer
sector, hi havia la necessitat de donar resposta a les mancances
que tots sabem que tenim aquí a Balears, mancances de fracàs
escolar, d’abandonament..., d’inestabilitat normativa, des dels
centres la sensació és que quan acabaves d’actualitzar tots els
documents, tornaven a demanar-te de nou l’actualització. I la
il·lusió que té un mestre jo crec que és la de poder realment
dedicar l’esforç a projectes innovadors, de vegades, allò típic,
l’arbre no et deixa veure el bosc, les constants adaptacions
normatives fan que..., i, a més, solen ser prou confuses, fan que
de vegades l’esforç es dediqui aquí i no es pugui dedicar a
altres coses que són les que realment calen.

Per altra banda jo crec, i aquí és allà on començaré la
meva... el sentit que jo participi avui aquí és que crec que
aquesta llei educativa o futura llei educativa que vulguem treure
des de les Balears ha de connectar dos móns: el món educatiu
amb el món social i els ha de connectar de manera real. Per
què? Jo crec que en el cas de Menorca, ara que tenc la visió de
regidora, es veu molt clar, totes les escoles, pràcticament totes,
fan jornada de matí, i la part d’educació formal la tenim coberta
i la tenim molt planificada i molt programada, però la part
d’educació no formal és allà on l’ajuntament hi té la
responsabilitat moltes vegades i, evidentment, parl o faig
referència a compensar aquells moments, aquell espai, aquell
temps de totes aquelles famílies o infants que no tenen la
possibilitat, o no tenen dues coses: per una banda, tal vegada la
possibilitat d’accedir a activitats o a temps lliure de qualitat;
però, per altra, no tenen una xarxa social consolidada i prou
teixida, perquè davant qualsevol situació de vulnerabilitat els
pugui cobrir.

Llavors, més que mai poder planificar o poder tenir tot el
que passa, com jo dic, no?, els matins passen unes coses, però
el capvespre en passen unes altres i les coses que passen el
capvespre les saben els treballadors socials, les saben els
educadors socials, els policies tutor. A una escola, a un poble
petit, ara que també tenim relació tots els regidors, a un poble
petit açò es veu molt clar i la manera de funcionar és molt
clara; és a dir, a Migjorn, Mercadal, Ferreries, les reunions de
coordinació dels equips de suport, jo no dic a tots cada mes o
cada setmana, però sí trimestralment o cada dos mesos, o cada
mes, el treballador social participa d’aquest debat i compartir
una mica i tenir la visió conjunta d’aquell infant que forma part
d’una família i que aquesta família forma part, o viu a un barri,
i té un ajuntament devora i uns vesins que li poden aportar tot
un coixí per tal vegada acompanyar en aquelles dificultats que
pugui tenir.
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Jo crec que aquesta visió, és a dir, tenir la visió conjunta de
tot el sistema, quan dic sistema parl del sistema família, o el
sistema infant, poder cobrir o poder acompanyar aquelles
mancances que hi pugui haver amb una visió general, amb una
visió conjunta, que la possible atenció que es planifiqui el matí,
tengui d’alguna manera continuïtat amb allò que passa el
capvespre. Jo crec que açò és complicat, sobretot en aquells
ajuntaments, com és el cas nostre que hi ha 6 escoletes
públiques, en total 14, entre infantil, primària, més secundària,
més 3 de concertades, llavors, tot i que hi ha molt sintonia amb
els directors i amb l’equip d’orientació psicopedagògica, és
evident que un ajuntament amb el personal que té de serveis
socials i amb la dificultat que té d’assumir més personal, poder
donar la resposta..., jo crec que la resposta tècnica ajustada que
s’hauria de donar, és complicat.

No sé si m’explic bé, però pens que... de fet, em mir una
mica de reüll un moviment que crec que ha sortit a Catalunya,
que es diu Educació 360 a temps complert, i justament va
caminant cap aquí. Jo crec que el pacte educatiu d’alguna
manera comença a teixir una mica aquesta visió, és a dir que els
projectes del centre tenguin sentit sempre i quan estiguin
enllaçats amb el que passa al voltant d’aquest centre. Si que és
ver que..., és a dir, jo tenc una relació excel·lent amb tots els
directors dels centres, amb totes les APIMA, normalment
aquesta relació és per cobrir temes d’infraestructura, de
manteniment, i que aquesta és necessària, no dic que no, eh?,
és totalment necessària, però veus que la teva funció agafa molt
més color quan la col·laboració va molt més enllà que una
simple qüestió d’infraestructura. I quan dic que va molt més
enllà vol dir que el projecte educatiu o el projecte d’aula o el
projecte de cicle que ha planificat aquell grup de professors,
d’alumnes i potser fins i tot de pares, quan per tirar-ho
endavant necessites que els tècnics de la casa de l’ajuntament
també s’hi impliquin, allò dóna dues voltes més a l’objectiu
inicial, i com a exemples jo crec que n’hi ha segurament a totes
les escoles d’arreu de Balears, vull dir que no és una cosa
només de Maó.

Què vull dir amb açò? Que la relació amb l’ajuntament no
ha de ser només en allò que en principi té competències -
sobretot estem parlant de primària amb el manteniment dels
edificis, que clar que sí-, però té molt més sentit quan el ciutadà
de..., bé, el fillet, la filleta i el professor veuen el seu
ajuntament, el seu barri, la seva associació, com un element
més per poder gaudir o aprendre del dia a dia a l’escola, i tot el
que açò implica aquí darrere. Tenir una associació de vesins
activa, amb activitat, sobretot en aquelles barriades potser que
socialment estan..., que pel tipus de barriada es concentren tal
vegada famílies que no tenen tant de poder adquisitiu,
normalment en aquella barriada hi ha molta activitat al carrer,
normalment aquella barriada té molta..., que no vol dir que
l’associació sigui activa, vol dir que les barriades estan molt
actives al carrer, i possiblement bona part d’aquella població va
a una mateixa escola, i possiblement..., són molts de
possiblement que quan connectes i dius, bé, igual hi ha unes
necessitats de reforç escolar; idò per què no es poden ficar en
aquesta barriada i açò es pot compartir amb l’escola?, i el
projecte de millora de la barriada el connectam amb l’escola?,
i potser obrim el pati de l’escola perquè aquesta població també
pugui aprofitar les escoles els capvespres encara que no hi hagi
activitat lectiva el matí? O les activitats de les APIMA que

s’organitzen no només ens les mirem per als alumnes que estan
a l’escola en concret, sinó feim una coordinació de totes les
APIMA d’una ciutat i miram de planificar aquelles activitats a
nivell de ciutat per sentir-nos que no només formam part d’una
escola sinó que formam part d’un barri o d’un ajuntament molt
petit, que tampoc no som tants, que és el en cas de Maó.

Jo crec que el pacte d’alguna manera açò ho té en compte,
perquè quan parla de..., bé, he recuperar alguns documents, i
sobretot quan parla de la part de societat, que és la part que a
mi m’ha interessat més o he volgut fer més incidència. Jo crec
que ara ja estem fent un bot; almenys quan jo vaig començar a
fer de mestra, igual ja fa..., no ho sé, 14 o 15 anys, ja en fa
bastants, parlàvem de comunitat educativa i parlàvem de pares,
famílies i personal no administratiu i professors, i parlàvem de
la comunitat educativa; jo crec que ara anem una mica més
enllà i parlam de comunitat, i a la comunitat ara també hi entra
el barri, també hi entra l’associació, també hi entra el teixit
associatiu, també hi entra l’ajuntament, i també hi entren
aquells recursos comunitaris que poden ajudar a compensar les
desigualtats, que hi són i les hem d’atacar o les hem de
compensar amb recursos comunitaris; no tot passa per doblers,
sinó que moltes vegades pens que els projectes comunitaris
tenen uns resultats molt més reals que no les ajudes
econòmiques concretes.

No sé si us puc ajudar amb aquesta opinió. Ja us dic que
venc com a regidora i crec que com a..., bé, un poc reflectint la
feina que feim o la mirada que tenim des de l’ajuntament, amb
la idea que totes aquelles dificultats que trobam i que ens
trobam dia a dia a Serveis Socials, que no n’hi ha poques, que
en tenim, d’alguna manera donar-los resposta des d’un vessant
d’educació, és a dir, tenim..., bé, des de la (...) quan jo vaig
entrar em van fer arribar una carta que posava que hi havia, si
no vagi equivocada -no record molt bé les xifres-, que a
primària a Maó hi havia un 11, 12% d’infants que no feien res
el capvespre, i no tots era perquè no s’ho poguessin pagar, sinó
perquè l’oferta que hi ha no els agrada, perquè no tenen ganes
de fer res, però que tampoc no hi havia un oci, un temps d’oci
que fos real i que estigués també planificat, una educació no
formal planificada, que no vol dir programada, crec que hem de
saber diferenciar, no es tracta de tenir tots els fillets amb totes
les activitats programes, però sí que es tracta de posar una
mirada educativa a segons quins programes perquè es pugui
generar oci.

I bé, jo crec que amb aquesta mirada en el cas de
l’Ajuntament de Maó hem tirat endavant algunes actuacions;
nosaltres n’hem tirat endavant algunes i n’hem heretat d’altres
que també són interessants. Una d’elles es diu Patis oberts; no
ens l’hem inventada nosaltres, ni fer-hi a prop, però sí que...,
bé, de fet aquesta idea neix d’un consell municipal d’infància
on se’ns demanava açò, que l’ajuntament estava molt ben
equipat amb parcs infantils de 0 a 3 anys, però ells tot sols, amb
fillets d’11 o 12 anys, que ja poden caminar pel carrer tot sols,
on van a jugar, i, és ver, si tu analitzes la ciutat tenim
instal·lacions a l’aire lliure però en tenim moltes més de 0 a 3,
i evidentment un fillet de 8, 9 anys, un parc infantil de 0 a 3
anys allò ja li suposa..., ja no està fet per a ell. Llavors
evidentment transformar la ciutat d’un dia per l’altre és
impossible, però tu tens una sèrie d’instal·lacions equipades,
segures, per què no pots planificar-ne l’obertura amb una
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mirada evidentment educativa, socioeducativa?, i açò és el que
dóna la confiança als pares perquè un fillet d’11 i 12 anys
pugui anar a jugar tot sol, o de 10, fins i tot.

I bé, nosaltres aquest programa el vam començar l’any
passat amb una prova pilot i aquest any a dos centres l’hem
posat en marxa, evidentment de la mà dels centres educatius i
de la mà de les APIMA perquè si no, no té sentit. I l’objectiu
és que estiguin plens tots els dies? No, no, l’objectiu és que el
ciutadà sàpiga que el pati està obert i que tu pots anar..., el teu
temps d’oci el pots anar a fer en aquest pati, que és un pati
segur, que està equipat, i que hi ha un educador social que hi és
i que té la mirada aquí darrere, que acompanya..., no planifica
cap activitat però sí que acompanya si en qualque moment hi
pot haver alguna cosa.

Què més? Està clar que, per exemple, el programa..., bé,
tota una sèrie de tallers en família que també és un programa
que té una gran trajectòria, la programació d’aquest any l’hem
programada conjuntament de la mà d’APIMA i centres
educatius per intentar un poc captar quines eren les demandes
que possiblement eren més necessàries per a les famílies, que
en el fons les famílies i els infants és el tresor que té una ciutat.
Llavors no es tracta que les famílies..., és a dir, nosaltres hem
d’estar a l’aguait de les possibles necessitats que puguin tenir
per acompanyar-les; són necessitats vitals moltes vegades, que
tots nosaltres hi passam o hi passarem en algun moment, i es
tracta de poder planificar i acompanyar aquest tipus de
necessitats.

I fins ara igual es fan a fora i per què no es poden fer dins
un centre?, o per què no es pot programar una cosa a partir de
la necessitat d’un centre, i aquella mateixa activitat que sigui
compartida amb tots els altres centres, encara que la idea surti
d’un? No ho sé, jo crec que tampoc el territori no és tan gros o
tan petit com per no poder tenir aquesta visió general, i a
vegades els centres educatius jo crec que a tots els directors els
agradaria tenir molta més relació amb el barri, que seria el
camp d’aprenentatge de tots els alumnes, però a vegades no és
fàcil -ho dic així de clar perquè també ho he viscut- per l’estrès
que hi ha dins el centre en tema paperassa, burocràcia, dia a
dia... És complicat gestionar un centre, i més un centre de 300,
400 infants que, bé, si un dia no hi ha una dificultat n’hi ha una
altra i vas tapant com a focs, no?

No sé el temps que duc, perquè... No, no, jo crec que més
o manco he fet un... bé, he volgut explicar una mica aquest
paper de l’ajuntament.

I jo faria una mica d’incidència a fer un esforç en connectar
tres sectors, tres móns, que són el món social, el món educatiu
i el món sanitari. El món social i el món educatiu els veig
extremadament importants com perquè estiguin tan enfora com
hi estan ara, i ho he viscut ara com a regidora, tan enfora, quan
dic tan enfora dic de vegades dificultats fins i tot de
coordinació, no?, per al dia a dia mateix, i són..., ja dic, igual
els serveis socials tenen una informació del que passa el
capvespre i el centre educatiu té una informació del que passa
el matí, i la família és la mateixa, l’infant és el mateix, i crec
que tenir la visió conjunta de la família de l’infant és clau i per
açò hi han de participar sí o sí els ajuntaments d’aquests equips.

Ho torn repetir, en els pobles petits és més fàcil, en els
pobles més grans és més complicat, però s’ha d’agranar cap
aquí perquè crec que és la manera que la família, que és
l’objectiu principal i aquell infant es vegin acompanyats de la
mateixa manera, tant si hi ha un professional al costat com un
altre, i que hi hagi... fins i tot que es pogués planificar un sol
pla de feina amb aquella família i tenir una visió general, el que
jo coment ara crec que no és res inventat, vull dir que està clar
que està més que inventat i que tota la feina se’n va cap a tenir
una mateixa visió del sistema.

Però bé, no us negaré que no és fàcil aquesta perspectiva,
jo crec que els ajuntaments i sobretot les àrees socials han patit
els darrers anys, han estat els que han contengut bona part del
tsunami també, i encara hi ha molta paperassa també dins el
món dels serveis socials, però sí que són agents de canvi
importants. I els educadors de carrer, els treballadors tenen una
feina que de vegades no es veu, però crec que porten un color
molt important i s’ha de poder connectar més amb el món
educatiu.

I ens agradi o no ens agradi, crec que per connectar-ho s’ha
de fer per llei, no sé com dir-ho, no? Un exemple, hi ha
exemples de col·laboracions, el programa Alter és un exemple,
el personal no és al centre, el personal és a l’ajuntament,
l’educador, no?, però, en canvi, es coordinen contínuament
amb Inspecció, amb professorat, amb famílies i és aquest
feedback constant, però l’educador de carrer, en aquest cas, o
l’educador de referència no és al centre, sinó que és fora del
centre. I jo crec que formar part d’un equip o d’un altre és
important.

I crec que ho deixaria aquí i si de cas teniu alguna cosa,
voleu comentar alguna cosa, no som experta tampoc, però bé.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltíssimes gràcies. Idò ara té la paraula la Sra.
Francisca Salvà i Mut, per un temps de vint minuts.

LA SRA. DOCTORA EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
(Francisca Salvà i Mut):

Sí, perdó, és que la presentació projectada no era la número
1, és que hi ha dues presentacions i és que som incapaç de
trobar el PEN aquest... És que, com que no control aquest
ordinador, si el controlàs ja està...

EL SR. PRESIDENT:

Idò podem, si us sembla, mentre miren aquesta qüestió
tècnica, passam a les preguntes a la Sra. Obrador i així
avançam, si ha d’agafar l’avió, d’acord?

Perfecte. Doncs fem açò, anam fent les preguntes, si es pot
reduir a la meitat el temps de les preguntes ho agrairíem, dos
minuts i mig per a preguntes.

Idò, per formular preguntes, en aquest cas, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Núria Riera, per
un temps de dos minuts i mig.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 80 / 23 de febrer de 2018 1253

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, en nom del Grup
Parlamentari Popular, aprofit per donar-los la benvinguda a les
dues compareixences i agrair-los la seva implicació i les
aportacions que fan a aquest grup que hem constituït per assolir
acords de pacte educatiu, dir-los a totes dues que, des del Partit
Popular, la nostra intenció és intentar aconseguir acords que
puguin tenir una duració en el temps i que tenguin, a més, una
important implicació per millorar el nostre sistema educatiu.

I com a preguntes a la Sra. Obrador, m’ha agradat molt les
referències que ha fet a l’entorn, la importància de l’entorn del
nin, del sistema, no només de l’escola com a formació, sinó de
l’entorn del nin. I li he de dir a veure què li sembla..., jo trob
una mica a faltar en el document una major referència a la
responsabilitat i implicació de les famílies i de les AMIPA,
perquè parlam molt de tribu, de societat, del nivell
socioeducatiu que hi ha en el barri on viu el nin, però de les
famílies trob que costa un poc en el document, que, per
ventura, tal vegada podríem perfilar aquesta responsabilitat que
han de tenir i relació directa amb l’administració educativa.

I després, amb aquesta mateixa coordinació de tot l’entorn,
si es pot fer una mica de pinzellada de la relació que tenen des
de l’ajuntament amb els policies tutors; també el policia tutor
és una figura molt important a nivell de crear un entorn
favorable per a l’aprenentatge, per a la vida a l’entorn social on
es desenvolupa l’educació del nin i a l’entorn de l’escola,
pensam que és una figura per la qual nosaltres hem apostat
molt, i quasi tots els grups també, i voldríem que ens fes dues
pinzellades una mica de com ho veu. I si podríem també
introduir aquestes millores dins el document i fer referències al
policia tutor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part..., Ho farem després conjuntament,
fem totes les preguntes primer. Per part del Grup Parlamentari
Podem té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de dos minuts
i mig.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Donar la benvinguda a les
dues compareixents i ara el torn de la Sra. Obrador. Intentaré
ser molt concís, però, sincerament, m’han sorgit diverses
qüestions.

Vostè ha parlat de dues actuacions, concretament el tema de
patis oberts i tallers en família, de programes o d’elements o
instruments que utilitzen, a part dels patis obert i tallers en
família, què estan fent? Per exemple, en altres municipis, i
justament crec recordar que l’anterior ponent de la FELIB
també va parlar del comitè d’infància -ara no em surt la
paraula-, exactament quins són?

Després, molt interessant tot el que vostè comenta, que això
ho tenim clar aquells que som docents i que, bé, tenim un
contacte directe amb els centres educatius, però dins dels

barris, dins d’una ciutat, però, per a la nostra desgràcia, per dir-
ho així clarament, a determinats municipis, no sé al seu, però a
la meva illa, a Eivissa, avui per avui els centres educatius es
troben fora dels municipis, de dins dels barris, no? Què podem
fer davant aquesta falta d’infraestructures, per una banda, i que,
a més a més, no podem connectar la realitat, l’entorn i fer
accessible que puguin entrar les famílies, les empreses, la
cultura, tantes coses que tenim en els nostres barris, a les
nostres ciutats, quan realment els centres educatius es troben
fora del nostre entorn.

Més qüestions també interessants que vostè no ha comentat,
però és una qüestió d’elements o de debat ara, què pensa sobre
el Decret 0-3 del tema de les guarderies, que tenen la seva illa
com a un referent, i bé, m’agradaria que en fes una valoració
molt breu?

També, vostè no ho ha comentat, però sí tenir una visió més
global també, com a element que som també, en certa forma,
aporten o ajuden als CEPA, als centres d’adults, és a dir que
m’agradaria també saber com es troben els centres d’adults a la
seva illa i quin coneixement i com des de les administracions
podem millorar, que també aquests són uns dels grans oblidats,
la formació contínua i per als adults.

I també, la figura, ja acab amb això, vostè ha fet referència
a un altre moment, que la incorporació de nous professionals
als centres educatius i vostè ha comentat la figura de l’educador
social i altres professionals; com pensa que es podria
incorporar aquesta figura, sobretot sabem de la falta de
recursos, però sí que a determinats barris o a determinats
col·legis o a centres educatius de secundària aquesta figura ha
de ser o hauria de ser un element clau, no?; com podem
assegurar aquesta figura, així com d’altres en aquest futur pacte
i llei educativa?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup MÉS per Mallorca
han excusat la seva assistència i per part del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra.
Sureda, per un temps de dos minuts i mig.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Agrair la
compareixença de la Sra. Salvà i de la Sra. Obrador. A la Sra.
Salvà, a posteriori, ja li farem una sèrie de preguntes.

A la Sra. Obrador, ens ha parlat molt de la importància i de
la relació entre escola i societat, escola i famílies, escola i
entorn, ens ha parlat de la importància de l’educació a nivell
formal, que es troba coberta, però a nivell no formal que els
ajuntaments la cobreixen; ens ha parlat del pacte, bé, jo hi som
en qualitat de diputada, evidentment, però també som regidora
d’Educació i també som mestre, i m’agradaria saber o sentir
dels regidors que venen quines necessitats tenen els
ajuntaments que no es cobreixen, necessitats de competències
que no són dels ajuntaments i que les han d’assumir i que trobi
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que la futura llei ha de plasmar i ha de tenir aquests mínims que
s’han de contemplar.

Ens ha parlat de patis oberts, d’obrir l’escola a la societat;
també hi ha molts d’ajuntaments que fan ludoteques, tallers,
etc., això està molt bé, però a mi m’agradaria saber quines
aportacions mínimes considera que la llei ha d’establir perquè
les escoletes no es trobin que una legislatura tenen ajudes i una
legislatura no en tenen, on els ajuntaments fan esforços molt
grossos per fer escoletes i per pagar professionals perquè en
tengui cura?

Quines condicions mínimes hi ha d’haver en els ajuntaments
en coordinació per augmentar CEPA i/o formacions
professionals per a persones adultes, perquè moltes vegades
volen fer estudis als quals no poden accedir perquè, per temps
i per espai, no poden anar allà on els fan?

Quines ajudes en educació no formal considera que fan
falta? És cert que moltes vegades les escoles als ajuntaments els
fan les cartes als Reis, sobretot en tema d’infraestructures i
d’ajudes de recursos humans; però m’agradaria saber com a
ajuntament quins mínims que la llei ha de contemplar que
s’ajudi als municipis perquè l’educació que realment vostès són
els que estan a primera línia davant les persones, manquen i que
moltes vegades, també s’ha parlat del policia tutor, una
competència que no pertoca a un ajuntament, i perquè en el seu
moment no es varen posar educadors socials que fessin aquesta
tasca de relació amb famílies, es va apostar per la figura del
policia tutor i eren competències que l’ajuntament havia
d’aportar una altra vegada en si. Que jo no dic que no hi hagi
d’haver una col·laboració, però que els ajuntaments sempre són
els que tenen menys recursos i són els que fan més aportacions.
Per tant, m’agradaria saber quins mínims considera que hi
hauria d’haver.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca han excusat la seva assistència i, per part del Grup
Mixt, té la paraula la Sra. Seijas, per un temps de dos minuts i
mig.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Agradecerle la presencia a las dos,
y me acabo de incorporar a la ponencia porque era otra
diputada la que estaba designada por el Grupo Mixto y un poco
quedaré expectante a las preguntas que respondan de todos los
diputados.

Y sí me gustaría tener contacto, ahora que me ponga al día,
si me queda alguna duda, después me pondré en contacto para
poder aclarar o poderle preguntar y demás. Pero muchas
gracias por la intervención, porque da mucha luz a los que no
estamos en contacto, como es mi caso, con el mundo de la
educación, y en unos términos que son totalmente inteligibles
y que nos hacen poner en esa postura.

Comparo totalmente que el peso que están llevando los
ayuntamientos en estos temas que es más a lo mejor de lo que
debieran y que las otras administraciones deberían o bien
dotarlos con más recursos o bien también participar en esa
gestión que se está descargando, y nada más.

Darles las gracias por estar aquí, por todos estos
conocimientos que me están trasladando, y poco más que decir.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Baquero, per un temps de dos
minuts i mig.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, president, moltes gràcies a les
compareixents. Sra. Obrador, crec que la visió que ha donat és
importantíssima i no sé si es troba ben recollida dintre del
document. Aquí crec que han passat molts... bé, crec no, han
passat moltíssims professors, especialistes, pedagogs, mestres,
però la visió des dels ajuntaments i la feina que es fa de
l’ajuntament, dels regidors i dels batles és que la Sra. Sureda
l’ha clavada, és que els que som, hem estat regidors o som
regidors, veiem totes aquestes mancances que moltes vegades
l’escola no s’adona, no contempla. Llavors, jo sí que, has dit -
permet-me que et tutegi-, has dit que sí que es troba prou
contemplat en el document del Pacte Educatiu; crec que també
has dit que hauria d’estar contemplada la feina -ara la Sra.
Sureda també ho demanava-, dintre d’aquesta llei hi hauria
d’haver un apartat de tota la part social, que és la que sobretot
es fa des de l’ajuntament; els mestres acaben els seus horaris
però els fillets continuen vivint en el seu poble i en el seu
entorn, els mestres, per problemes d’horari i de la sobrecàrrega
de feines administratives que tenen no hi poden intervenir, i
llavors és quan els ajuntaments han de fer aquesta feina.

Els ajuntaments, ho has explicat molt bé, entren dins les
famílies i de vegades amb una mancança de la direcció per part
de les escoles, de vegades hi ha poca relació entre els equips
socials i el professorat, per manca de temps, perquè no... de
vegades és difícil trobar el moment, sobretot a pobles grossos,
a pobles petits és facilíssim, però a pobles grans de vegades la
relació entre els equips socials, de serveis socials, el treballador
social i els equips de professorat és difícil la relació. Com fem
que aquestes relacions, tan important i jo crec que
imprescindibles, per abordar sobretot el fracàs escolar, ahir un
ponent ens deia que era que el fracàs escolar, l’absentisme,
excedia del sistema educatiu pròpiament, que s’ha d’abordar
des de la societat, des d’altres àmbits de la societat; si està ben
recollida tota aquesta part dins del pacte educatiu i si vostè creu
que és important que la llei ho contempli i de quina manera es
pot contemplar tota aquesta visió dins una llei educativa.

Res més, també hi ha la part dels casals de joves, que de
vegades hi ha relació amb els centres educatius i de vegades no,
bé, tota la part aquesta que cobreix l’ajuntament que no és a les
escoles.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Per contestar les preguntes i
observacions formulades pels grups parlamentaris té la paraula
la Sra. Laia Obrador i Pons, per un temps de deu minuts.

LA SRA. REGIDORA D’EDUCACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE MAÓ I REPRESENTANT DE LA
FELIB (Laia Obrador i Pons):

Bé, hi ha moltes coses, intentaré resumir-les. Concretament,
Núria Riera, les dues preguntes, una més enfocada al tema de
família i l’altra al tema del policia tutor; crec que la
participació de les APIMA és clau, de fet aquelles escoles les
hem rebudes nosaltres pràcticament totes, la passada una
concertada, La Salle, van venir aquesta setmana a fer una
proposta. Crec que el més interessant aquí és quan..., és a dir
quan el creixement d’un centre té sentit i veus que realment
creix quan els tres pilars, escola, família i professorat, no?, i
ajuntaments també, els tres pilars van una mica a la una, van
cap a la mateixa direcció. Està clar que les famílies tenen un
pes per a mi clau, la persona de confiança d’un infant no és el
professor, és la família, vull dir el mestre, en aquest cas, la
família li deixa al mestre el millor que té aquella família que és
el fillet, o el jove o el que sigui, per tant, està clar que aquesta
relació família escola, sobretot a les etapes més baixes, hi ha de
ser i ha d’existir.

També és ver que hi ha una crisi de participació, però en el
moment que hi ha... és a dir, jo crec que la participació de les
famílies darrerament crec que es troba en creixement, o
almenys a la zona de Maó, i quan dic darrerament no dic ara,
sinó que crec que el tema del pacte també va emocionar les
famílies a participar i a ser conscients que també s’han
d’implicar en coses com, no només l’organització de les
activitats o si tenim menjador o no tenim menjador, sinó el
disseny d’un pati, sinó, tal vegada, poder estudiar un projecte
i tal vegada que aquest projecte o s’hi implica la família o
aquell projecte no tira endavant, o el carnaval, decidir que... És
a dir que, sense la família, la participació de les APIMA, igual
l’escola no pot tirar endavant, i en el moment que compten amb
tu per tirar endavant crec que la implicació va sorgint. Està clar
que no totes les famílies hi participen, però bé, crec que s’ha de
contemplar que quedaria coixa no participar en el dia a dia de
l’escola, és la meva visió, eh, no tant com a regidora només,
sinó també com a mestra.

I per altra banda, per exemple amb la planificació o amb la
programació de xerrades, les propostes han de venir de les
famílies perquè són les que tenen, repetesc, són que tal vegada
es troben amb les dificultats o amb els problemes que tenen tal
vegada a casa, fruit normalment dels cicles vitals pels quals
passen els seus fills o de moments puntuals, específics que
viuen, per tant necessites una resposta més professional, i aquí
és on l’ajuntament tal vegada sí que, en coordinació amb les
famílies o amb les APIMA, pot fer venir qualcú de fora, pot
organitzar un curs amb un ponent. I bé, crec que aquest és el
paper que ha de tenir la família dins el centre.

El policia tutor. El policia tutor és un altre instrument, un
altre element comunitari i que també crec que ha de formar part
d’aquest engranatge. El policia tutor el tenim, almenys

nosaltres a l’ajuntament, fa feina colze a colze amb els instituts,
no tant amb les escoles, i jo crec que forma part d’aquest
engranatge. I aquest policia tutor no té una funció tan púnica,
no?, tan de control, sinó que ha de ser un acompanyament
també des de la visió, però, del policia, d’aquelles coses que
poden passar si et passes la ratxa, però no per controlar, sinó
per seguir educant però des d’un altre rol, no? És la meva visió.

Pel que fa a les contestacions del company de Podem, jo he
fet referència tan sols crec als patis oberts, perquè, bé, només
he fet aquesta referència, però, si vol, li explic una mica com ho
tenim organitzat: a Maó tenim sis escoles públiques de 0 a 3 i
una escola concertada de Maó, que té un i dos anys, no té
nadons. A les escoles públiques tenim un conveni amb el
Govern balear, l’oficina d’escolarització és nostra, és de
l’ajuntament, l’organitzam nosaltres des de l’ajuntament. I les
polítiques públiques adreçades a 0 a 3 les tenim enfocades en
dos grans programes: el programa d’escolarització i després el
programa d’acompanyament a la criança, que aquí tenim al
llarg de tot l’any, per a totes aquelles famílies que no
escolaritzen els seus infants doncs pel model educatiu o pel
model de criança, perquè tenen temps, que també puguin
disposar i gaudir de les instal·lacions públiques, perquè en el
fons són de tots, i aquí, en aquest cas, el Consell Insular de
Menorca aporta a tots els ajuntaments diferents programes que
nosaltres posam a l’abast dels nostres... en aquest cas dels
ciutadans de Maó, i de cada un dels pobles; parl d’espais
familiars, parl de massatge infantil, parl..., bé, nosaltres tenim
ara en marxa, de fet de massatge infantil n’hem hagut d’obrir
dos més de grups, en vam fer un el primer trimestre, ara hem
començat dos grups més, en aquest cas el capvespre, amb una
tècnica..., bé, una pedagoga que fa els cursos, i després tenim
un grup d’espais familiars d’un a dos anys i un de dos a tres
anys, i açò es fa a l’espai territorial escoleta. I per què diem
l’escoleta? Perquè pensam que, encara que siguin famílies no
escolaritzades, també es poden aprofitar de les dinàmiques que
tenen les escoles, que són molt interessants, perquè les APIMA
del centre, conjuntament amb els EAP i amb els ajuntaments,
doncs planificam una mica tota l’oferta formativa al llarg..., no
en diria formativa, però sí oferta familiar al llarg de tot el curs,
i aquí els fem xerrades, musicoteràpia, parl d’espais familiars,
van adreçats al col·lectiu de pares i mares de 0 a 3 anys, alguns
serveis per a escolarització, però d’altres per a famílies no
escolaritzades.

Per altra banda, tenim altres programes, com per exemple
el programa educatiu Amb bona Lletra, on, des de l’ajuntament,
recollim, en total tenim un centenar de tallers adreçats a
complementar l’oferta educativa que fan els professors, i van
des d’infantil fins a l’escola d’adults. Llavors, aquest programa
l’hem definit, bé, ara fa dos anys vam fer l’estudi contactant
amb tots els professors i directors d’infantil, primària i
secundària per demanar-los què volien del programa educatiu,
i llavors l’hem definit amb tres objectius: una sèrie de tallers
perquè coneguin la nostra ciutat; una sèrie de tallers, bé, i aquí
hi hauria totes les excursions per conèixer espais culturals,
teatres, tota aquesta part; després, un altre bloc de tallers que és
per conèixer-se un mateix, i són activitats adreçades als infants,
vinculades en aquest cas a l’objectiu de conèixer-se a un
mateix, i aquí hi ha temes més emocionals, temes de
fotografies, no ho sé, de totes les edats, diferents propostes; i
una tercera és conèixer la riquesa cultural que tenim en el
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municipi, i aquí són activitats adreçades a conèixer la riquesa
cultural que tenim.

Aquest programa educatiu, que també té una trajectòria es
troba digitalitzat, hi podeu entrar quan vulgueu, i us convit que
el conegueu, és diu Amb bona Lletra, i nosaltres l’acabam de
construir dins el mes de juny, juny-juliol, perquè estigui ja
obert al professorat a finals d’agost, a fi que, a principi de
setembre, comencin a fer les sol·licituds dels cursos. És un
projecte que té un pressupost d’uns 30, 35.000 euros, i els
centres poden escollir dues activitats per grup. Bé, té prou èxit,
els tallers no sempre... es van renovant, ara, l’any passat en vam
llevar uns quants de l’oferta perquè pensàvem que no tenien
interès i que tampoc no valia la pena tenir-los per tenir-los i
n’incorporam de nous. I també n’incorporam i en cercam a
proposta de demandes de centres els quals crec que són els més
interessants.

Què més? El tema de l’escola d’adults. A Menorca, la
realitat de l’escola d’adults... de fet ara em van convidar que
expliqués una mica la realitat de Menorca, com sabeu, bé,
diguem que tenim tres potes, perquè ens entenguem, els
ajuntaments tenim tres potes: una són els CEPA, que depèn del
Govern balear, en aquest cas en tenim dos, un a la zona de
Llevant i un a la zona de Ponent; el de Maó dóna servei o
coordina... la direcció coordina Alaior, Maó, Sant Lluís i Es
Castell, i el CEPA de Ciutadella, la direcció s’encarrega de
Ciutadella i Ferreries, Mercadal i Migjorn.

El Consell Insular de Menorca, per altra banda, tenia un
conveni amb tots els ajuntaments i ens oferia tota una
programació d’escola d’adults amb diversos objectius,
bàsicament llengües i també vinculats amb conèixer la història
de Menorca i vinculats amb aquest pac.

I llavors hi ha l’Associació de Professors d’Adults que fan
o programen tota una sèrie d’activitats, que aquestes activitats
només tiren endavant si són autofinançades.

Llavors, actualment ens trobam en procés, o el Consell es
troba en procés de licitar el servei i açò crec que també
contestarà la pregunta de la companya del grup El Pi, nosaltres
teníem un conveni amb l’escola d’adults perquè ens
complementés tota una sèrie de formació en la qual estàvem
interessats, un conveni que més o manco pujava a uns 25.000
euros. Amb la Llei de contractació ja sabíem que o bé ho
havíem de treure a concurs o bé havíem de modificar la relació
amb l’escola d’adults i açò ho vam plantejar al consell insular,
perquè aquesta mateixa dificultat la tenia també Ciutadella i,
aprofitant que el Consell Insular de Menorca treia a concurs, a
licitació, el servei d’adults, ens va convidar a tots els
ajuntaments a revisar tota aquella formació que nosaltres
assumíem directament i que la volíem complementar. I bé,
nosaltres, com a Ajuntament de Maó, amb l’equip de govern ho
vam analitzar i... bé, ja està aprovat, de fet aquest any és el
darrer curs que tenim el conveni dret amb l’escola d’adults per
complementar aquelles necessitats nostres que complementava
tota aquesta resta, i a partir de l’any que ve ja les necessitats
que nosaltres tenim i que volíem mantenir, les ampliam i les
hem posades a la mateixa borsa de la licitació del consell, a fi
que..., bé, el consell treurà aquesta... ja la tenia i ara nosaltres
l’hem millorada.

En el cas de l’Ajuntament de Maó, a part de tenir els CEPA
i a part de tenir l’associació, tenim aquesta pota d’enmig, que
ja tenim 1.500 hores de formació específica, de cursos que a
nosaltres ens interessa demanar a la carta, que normalment, a
partir d’ara, els coordinam amb serveis socials, sobretot, i
educació...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -dos minuts més, uau! Bé, no sé si aquest tema... que m’han
demanat aquest tema en concret, com està, és un tema
superinteressant i nosaltres ara estam supercontents perquè amb
aquesta licitació... és a dir, demanam a la carta cursos a l’escola
d’adults sobretot per... en el tema de serveis socials ens va molt
bé, jo què sé, gestionar una factura de llum, com gestionar els
doblers per arribar a final de mes, aquestes qüestions que són
molt bàsiques els educadors o els treballadors socials et diran
que no són tan bàsiques per a segons qui... per als col·lectius de
vegades vulnerables. Llavors hem fet, els treballadors de
vegades hem fet algunes dinàmiques de grup justament per
treballar aquest tipus de coses.

I pensam que apoderar... és a dir, la millor manera per
programar aquests cursos o d’altres que necessitam és dins
l’àmbit educatiu i per açò traslladam també tota la visió de
formació al llarg de la vida la farem des del mateix concurs.

Si vols en podem parlar més perquè hi hem dedicat tant de
temps a aquest tema que el conec prou i...

Un tema que no ha de passar per damunt és que la nova llei
del menor, que és a punt d’aprovar-se, si no vaig equivocada,
o ja està... és un esborrany i està en marxa, trasllada als
ajuntaments la responsabilitat dels graus, com us ho diria, quan
una família es troba en risc, fins que no hi ha protecció i no hi
entren menors, fins ara, almenys a Menorca, en aquesta
comunitat autònoma eren els consells insulars que feien aquest
acompanyament a les famílies, quan hi havia risc. Ara aquesta
competència es traslladarà en aquesta llei del menor, que ja ho
fan pràcticament totes les comunitats autònomes d’Espanya, es
traslladarà als ajuntaments.

I quan comentava, jo crec que has tocat un tema
entranyable, que és el tema dels recursos municipals, crec que
els ajuntaments, des del meu punt de vista, són les trinxeres,
qualsevol persona que passa a un ajuntament, la meva primera
experiència, però estàs a la trinxera i apagues focs
contínuament, però no està ben equipat, i açò és un problema
perquè estiguéssim... i quan parl d’equipament no parl
d’equipament econòmic, quan parles de temes educatius i
socials no parles de doblers, parles de persones i parles de
recursos humans. I jo crec que els ajuntaments, sobretot a nivell
social i educatiu, educació, per exemple l’Ajuntament de Maó
té una persona i tota l’avaluació del projecte... a mi m’ha anat
bé perquè jo som mestra i ho hem fet amb una educadora, però
la visió no l’ha de posar només el polític, hi ha d’haver un
tècnic, un ajuntament de 20.000 habitants ha de tenir un tècnic
a educació, no ha de ser un educador, només un administratiu.

I jo pens que els ajuntaments necessiten recursos, però
justament perquè assumeixen tota una sèrie de competències
que, possiblement, no són seves, no els pertoquen, però per
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tenir el ciutadà tan a prop està clar que tots els que som aquí,
quan vingués un ciutadà a demanar-nos o que té un problema,
evidentment li cercaràs la resposta. I aquest problema el tenim
en 0 a 3, gestió del 0 a 3 a Maó és pública tota, tots els edificis
són públics, es troba municipalitzat el servei i, bé, té un cost
important. I evidentment, crec que tots els que hem passat per
l’ajuntament estam orgullosos de tenir aquest servei, el que
passa és que també el volem tenir amb garanties i conscients
que el donam i que el podem donar.

Ben igual que el geriàtric, que tens una despesa d’un parell
o tres o quatre milions d’euros i és un geriàtric i evidentment
que és un servei necessari i que molts ajuntaments l’assumim
i sabem que, bé..., no acabes de saber si la competència és teva
o no és teva, no? Però, és clar, són serveis que si l’ajuntament
no hi és té poc sentit, se’m fa difícil traslladar certs serveis cap
a fora, no? Per tant, crec que sí que han d’estar equipats els
ajuntaments, som la gran absoluta defensora que allà on s’ha
d’equipar... hi ha d’haver control, açò sí, però allà on s’ha
d’equipar amb recursos són els ajuntaments, perquè crec que
són els més eficients, no tan sols a nivell econòmic sinó els més
eficients en les actuacions, perquè són els que es troben a peu
de carrer i són els que saben que aquesta família ha tengut un
tall de llum, que aquella família és a punt de tenir un
desnonament i que potser si el fillet arriba plorant a escola és
perquè passa un mal moment, i el mestre ho ha de saber que
passa un mal moment perquè a ca seva no va bé. I jo crec que
açò ha d’estar més lligat, perquè qui pateix, en el fons, és el
menor, perquè el pare està angoixat i t’agradi o no t’agradi
aquesta angoixa arriba.

No ho sé, segurament que em deix moltes coses.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltíssimes gràcies, i, en tot cas... no sé si ha de...,
bé...

LA SRA. REGIDORA D’EDUCACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE MAÓ I REPRESENTANT DE LA
FELIB (Laia Obrador i Pons):

No sé si ho he contestat tot.

EL SR. PRESIDENT:

Ho dic perquè continuarem amb l’exposició de la Sra. Salvà
i pot quedar perfectament o si tenia el problema dels vols, el
que vostè vulgui.

LA SRA. REGIDORA D’EDUCACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE MAÓ I REPRESENTANT DE LA
FELIB (Laia Obrador i Pons):

Bé, no sé ni quina hora és, a la una i mitja crec que és
l’embarcament, no?

EL SR. PRESIDENT:

Continuam idò la sessió amb l’exposició de la Sra.
Francisca Salvà i Mut, per un temps de vint minuts.

LA SRA. DOCTORA EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
(Francisca Salvà i Mut):

Bon dia. Comparesc en nom d’un grup que es diu El Foro
de Sevilla, és un grup de professionals de l’educació que es va
constituir a l’any 2012 a Sevilla i que ha coordinat l’elaboració
d’un document, que és aquest que es diu Document de bases
per a una nova llei d’educació. Si la presentació de la regidora
de l’Ajuntament de Maó, la Sra. Obrador, ha estat al voltant de
la llei autonòmica, aquí parlam de legislació a nivell estatal,
òbviament és complementària, però dic que ara ens ubicam en
situació a nivell estatal, perquè, de fet El Foro de Sevilla és un
grup de persones de diferents territoris de l’Estat espanyol.

Jo som, a més, professora del Departament de Pedagogia
Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB.

Llavors jo desenvoluparé els continguts de la meva
presentació en dos apartats: primer, parlaré de les
característiques, molt breument, d’aquest document que en
diem Document de bases per a una nova llei d’educació, acord
social i polític educatiu, i després parlaré d’idees força, és a
dir, les principals idees d’aquest acord social i polític educatiu,
després si tenc temps faré una pila amb algunes dades, que és
la presentació núm. 2 que s’havia..., que teníem abans.

Llavors, dir que aquest grup i aquesta proposta d’acord
social i polític per l’educació surt en un context determinat, que
és la contestació social que hi va haver a la LOMCE i que,
aquest document, a iniciativa d’aquest grup de professionals de
l’educació constituït a Sevilla el 2012 és, després, fruit del
consens entre agents socials i polítics. És a dir que, si bé aquest
grup vàrem coordinar aquest document, després aquest
document va ser debatut a múltiples grups col·lectius, sindicats,
associacions, etc, de manera que hi ha més de 24 grups entre
col·lectius socials, entre partits polítics, sindicats, etc., que
formam ara mateix el que diem Redes por una Nueva Política
Educativa on han participat activament en aquest document de
bases. 

Com que ens trobam en seu parlamentària parlaré dels
partits polítics que han assumit aquest document i que hi han
participat activament que són el Partit Socialista Obrer
Espanyol, Esquerra Unida, Podemos i Esquerra Republicana.

Llavors, bé, primer, molt breument,  dir que d’aquesta
contestació a la LOMCE se n’ha parlat molt, hi ha moltes
posicions, i nosaltres per sintetitzar diem que és una llei que no
dóna solució als greus, als gravíssims problemes que té
l’educació a Espanya. És una llei que vol resoldre problemes
del segle XXI amb receptes que ja no varen funcionar al segle
XX i que, a més, és una llei que s’ha fet sense cap tipus de
consens amb la comunitat educativa i social.

Llavors, aquest decàleg d’idees força inclou això, deu
apartats que nosaltres al grup aquest de Redes por una Nueva
Política Educativa, en consens amb les diferents entitats i grups
polítics també participam, vàrem decidir que eren els deus
punts que nosaltres consideràvem clau en relació amb aquest
acord que ha d’assentar les bases o que entenem que assenta les
bases per una nova llei estatal d’educació. I jo el repassaré
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breument, després vostès si de cas facin les preguntes o
aportacions que considerin oportunes.

Un primer punt del decàleg són els principis i finalitats de
l’educació. Nosaltres entenem que el dret a l’educació és un
dret que és des del naixement i que és un dret que es dóna al
llarg de tota la vida i perquè es faci efectiu aquest dret a
l’educació hi ha d’haver un seguit de principis que ha de tenir
aquesta educació, que nosaltres diem que són els principis
d’igualtat, laïcitat, diversitat, inclusió, sostenibilitat, autonomia,
convivència, participació democràtica, solidaritat,
antiautoritarisme i coeducació i, a més, diem que també, com
a principis, hi ha d’haver unes característiques de
l’aprenentatge que només pot ser un aprenentatge cooperatiu,
que ha de ser participatiu, col·laboratiu, no competitiu i amb la
implicació de tota la comunitat.

Les finalitats de l’educació, és un tema amplíssim, però
intentant sintetitzar-ho, dir que han d’estar al voltant de la
individualització, això vol dir que cada persona, cada infant té
els seus ritmes, les seves situacions personals, -abans la
regidora en parlava- i això s’ha de respectar i a més aquesta
educació ha de ser integral, ha d’afectar tots els aspectes.
Nosaltres ressenyàvem com a aspectes fonamentals d’aquesta
integritat de l’educació una formació intel·lectual que no pot
ser per res una formació memorística, sinó que ha de ser una
formació que doni eines per entendre la realitat i per
transformar-la, una educació per formar una ciutadania crítica,
solidària, responsable i democràtica, una educació emocional
adreçada al benestar personal i comunitari, antipatriarcal, que
ha de fomentar el respecte a la diversitat d’identitats sexuals,
una formació que també sigui de defensa del medi natural i
també que promogui la creativitat i l’estètica.

I com, quins elements entenem nosaltres que té o que hem
de ressaltar en aquest tema de l’educació com a dret? Des d’El
Foro de Sevilla i del grup aquest Redes para una Nueva
Educación entenem que l’educació pública és la que garanteix
el dret a l’educació i la cohesió social, i lligat a aquesta o tenint
com a eix central aquesta educació pública com a garantia de
dret i la cohesió social, nosaltres entenem que una nova llei ha
d’assegurar una oferta suficient pública i gratuïta de 0 a 18
anys, que s’ha d’anar cap a una xarxa única de centres de
titularitat i gestió pública amb un procés negociat, inicialment
voluntari, i que s’ha d’anar cap a aquesta xarxa única.

I que també hi ha d’haver auditories tant de l’escola privada
com a la pública per tal de rendir comptes a nivell social i per
assegurar que realment en els processos d’escolarització i
d’atenció a la diversitat, etc., donen aquests serveis a la
comunitat pels quals són finançades.

En relació amb les etapes d’educació infantil, primària i
secundària he de dir que la nova llei ha d’afavorir una
escolarització primerenca universalitzant una oferta gratuïta i
de qualitat; s’ha de posar en valor l’educació infantil i de
primària com a pilars, com a bases de tot el procés; una xarxa
pública de centres de 0 a 6 anys, entenent que aquesta etapa
s’ha de veure des d’una perspectiva global i que ha d’estar
inclosa dins la legislació educativa. També s’han de disminuir
les ràtios, s’ha d’ampliar la dotació de personal docent i altres

professionals i hi ha d’haver prou serveis i recursos per donar
un suport individualitzat a tot l’alumnat.

En aquestes etapes també s’ha d’evitar la classificació i
selecció primerenca dels infants i garantir una educació
integral, comuna i amb una única titulació al final d’etapa,
sense que això impliqui que no hi pugui haver una opcionalitat
gradual en grups de classe no necessàriament homogenis.

S’han d’establir mesures contra l’absentisme escolar, s’han
d’establir mesures de suport i reforçament quan hi ha
necessitats específiques i evitar les repeticions.

També s’han de crear passarel·les que permetin als joves i
a les joves obtenir el títol de graduat en ESO, que és el que
dóna accés a diferents tipus d’estudis.

En relació amb la formació professional i la formació de
persones adultes, que és el punt quatre d’aquest decàleg, estam
per una xarxa pública o perquè la llei reconegui una xarxa
pública de centres integrats de formació professional amb una
oferta de cicles adequada i suficient. Aquesta oferta de cicles
adequada i suficient ha d’incloure perfils professionals lligats
al benestar social i a la sostenibilitat ambiental, a més d’altres
que ja hi ha lligats a determinades necessitats empresarials
immediates.

S’ha d’ampliar la xarxa pública d’educació de persones
adultes depenent d’Educació i amb personal qualificat i
suficient.

També, i això ho lligam a... lligar coses amb la intervenció
d’abans de la regidora de Maó i també lligam ara amb la
compareixença que hi ha hagut abans de la Sra. Morueco i la
Sra. Araceli, i llavors entenem que la nova llei ha d’entendre la
diferència com a un valor, és a dir..., tots som diferents i totes
som diferents i la diferència és un valor i a partir d’aquestes
diferències es construeixen les societats i es construeixen els
grups classe, etc.

Llavors aquesta educació inclusiva ha de ser... s’ha de
traduir o ha de ser..., s’ha d’articular a través de diferents
qüestions. Per una banda, hi ha una... la gratuïtat en l’educació
obligatòria i la tendència a la gratuïtat en tots els nivells
educatius, això ens permet incloure persones diferents també
d’estatus socioeconòmic. L’organització del centre i del
currículum ha de ser una organització que sigui incloent i que
doni oportunitats i que ofereixi intervencions específiques i
primerenques en la població amb més dificultats. Contextos
educadors -abans en parlava la regidora-, i un altre element
important és el tema del caràcter plurinacional de l’Estat
espanyol; llavors l’educació ha d’incloure aquestes
característiques diferencials que es donen en aquestes diferents
comunitats de l’Estat espanyol com una riquesa que és. També
dins aquest tema d’educació inclusiva s’ha de destacar la
qüestió dels plans per l’èxit escolar, que estarien lligats a
aquesta organització del centre i del currículum. 

En el punt 6 defensam que aquesta nova llei ha d’apostar
clarament per un currículum sense idearis particulars, i dins
aquest currículum sense idearis particulars nosaltres hi aportam
aquestes característiques; en relació amb la primera, laic, el
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caràcter laic de l’educació s’ha de respectar en el conjunt del
sistema educatiu, ha de respectar la llibertat de consciència, ha
d’educar sense dogmes i ha d’eliminar tota forma
d’adoctrinament del currículum escolar. Aquest plantejament
està d’acord amb l’article 14 dels Drets dels Infants de Nacions
Unides, que diu que és un dret de l’infant la llibertat de
pensament, de consciència i de religió. També en relació amb
aquest punt, perquè jo també voldria remarcar el tema que
aquest document no és un document mort que vàrem fer un dia
i ens vàrem aturar, sinó que a partir d’aquest document es van
fent diferents actuacions, he de dir que dia 21, dimecres dia 21,
fa dos dies, al Congrés de Diputats del Parlament espanyol va
sortir endavant amb la majoria de vots una transaccional en
relació precisament amb aquest tema de la laïcitat, i es va
aprovar, amb 18 vots del Grup Socialista, Esquerra
Republicana, Compromís i Bildu, 17 vots en contra del Partit
Popular i Ciutadans i abstenció del PDCat, es va aprovar un
text que insta el Govern a garantir l’imprescindible caràcter laic
que ha de revestir l’escola com a institució pública -ho llegesc
textualment- “deixant la religió confessional fora del sistema
educatiu oficial, és a dir, fora del currículum i de l’àmbit
escolar, i procedir en conseqüència a la derogació del
Concordat i posteriors acords amb el Vaticà, així com dels
acords subscrits amb altres confessions religioses”. Això es va
aprovar fa dos dies.

Després també ha de ser un currículum per la vida, és a dir,
ha de facilitar tractar a l’escola problemàtiques, situacions
controvertides, i entre tots i totes veure quines opcions hi ha,
deliberar en relació amb aquestes problemàtiques, i ajudar a
entendre millor la societat on s’està de cara a millorar-la.
Pluricultural; el currículum també ha de suposar un respecte a
la diversitat cultural i de llengües. 

Ha de ser un currículum integral; aquí deim que no pot ser
que hi hagi un currículum amb un llistat de mínims que s’han
d’assolir, sinó que ha de ser un currículum que estigui plantejat
en termes de resolució de problemes, d’analitzar situacions
socials i ambientals, i també una formació ètica molt important;
també s’ha de donar importància a tot o també ha de
contemplar tot el que és educació artística, moviment corporal,
musical, etc., i s’ha de substituir la compartimentació actual per
un plantejament més global. Ha de ser un currículum adaptat al
context, que tengui un ampli marge per a la seva adaptació a la
comunitat a la qual es desenvolupa; ha de potenciar un
coneixement obert i compartit que tengui en compte nous usos
socials de les tecnologies de la informació i la comunicació. No
competitiu; aquí ens pronunciam en contra de proves externes
que tenguin com a objectiu homogeneïtzar els aprenentatges,
elaborar rànquings que condueixin a jerarquitzar centres. I
ecològic, ha de ser un currículum ancorat al territori, amb
activitats lligades a l’entorn proper, a la sostenibilitat, al
manteniment de la vida i a l’ètica ecosocial.

Després el punt 7 del decàleg és el del professorat. El
professorat ha de ser un professorat compromès, com no pot ser
d’una altra manera, perquè l’educació funcioni i com s’ha
demostrat, s’està demostrant que és, i reconegut; hi ha d’haver
un estatut del professorat acordat amb els sindicats, s’ha
d’eliminar la precarietat, hi ha d’haver estabilitat per formar
equips, i s’han de reduir a mínims les interinitats. La formació
inicial ha de canviar, estam en un procés a moltes comunitats

autònomes de l’Estat espanyol de canvi d’aquesta formació
inicial, i recentment es va anunciar, aquests dies en premsa el
ministre d’Educació va anunciar que probablement recolliria
les aportacions dels degans i les deganes de facultats
d’educació de cara a posar en marxa el MIR educatiu; s’ha de
veure com això es gestiona, com es tira endavant, però he de
dir que per part de la Universitat de les Illes Balears estam en
un procés de millora, de reforma d’aquesta formació inicial. El
tema de selecció de professorat òbviament ha de ser un tipus de
selecció que inclogui els sabers fer, que inclogui els sabers
pràctics del professorat, etc., i òbviament formació permanent
i carrera docent han d’estar també present en aquesta qüestió.

Autonomia pedagògica i participació educativa en
l’organització escolar. Nosaltres defensam una autonomia dels
centres, però una autonomia dels centres que no vol dir que els
centres puguin fer el que trobin, el que els pareixi, sinó que vol
dir una autonomia dels centres per ajustar-se millor a les
característiques i les necessitats de l’alumnat, del seu entorn, i
amb garantia de no discriminació dels centres. No parlaré de la
participació perquè crec que no puc dir més del que ha dit
abans la Sra. Obrador, i en definitiva estam en la mateixa línia.

Avaluació educativa per a la millora. Jo quan deia que
estàvem en contra d’avaluacions externes adreçades
principalment a fer rànquings i a promoure la competició entre
els centres, sí que apostam clarament per una avaluació com a
instrument imprescindible de millora dels processos educatius,
però que ha d’atendre la singularitat i necessitat de cada
estudiant, els centres han de tenir suport per una avaluació
adreçada a la millora, s’ha de fomentar la cultura de
l’autoavaluació, i hi ha d’haver el suport del Servei d’Inspecció
educativa. També hi ha d’haver avaluacions externes,
òbviament, però unes avaluacions externes que serveixin per
millorar el sistema educatiu, no per estandarditzar coneixement
ni per fer classificacions, i que aportin coneixement, recullin
informacions que permetin un millor coneixement del sistema
educatiu i per tant ens permetin millorar-lo.

Per acabar, el punt desè del decàleg és un finançament
garantit constitucionalment, la Constitució ha de garantir com
a dret fonamental que es dedicarà a l’educació un 7% del PIB.
Hi ha d’haver un fons de compensació educativa per garantir
l’equitat de l’exercici del dret a l’educació, i hi ha d’haver una
gratuïtat de l’ensenyament obligatori que inclogui dotació de
materials, transport, ajuts de menjador. Bé, jo tenia una pila
que em reserv perquè ja m’han dit que no tenia més temps,
però, bé, en qualsevol cas, per si a qualcú en el torn de paraula
li interessa he duit algunes dades, molt poquetes, però algunes
dades que crec que són significatives sobre el tema de
percentatge de despesa pública en educació aquí a Balears, per
si a qualcú li interessa.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salvà, per la seva exposició. I per tal de
formular preguntes o observacions tot seguit hi ha la
intervenció dels grups polítics, i per causa d’obligacions de
transport aeri donaríem la paraula a la Sra. Baquero, en nom
del Partit Socialista, té la paraula per dos minuts i mig.
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LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ.

Gràcies, Sra. Riera, per deixar-me parlar primer, i gràcies,
moltes gràcies, Sra. Salvà, també a vostè i benvinguda.

Ha fet l’exposició sobre el que per a vostès, per al
document aquest, El Foro de Sevilla, és el més important que
ara ha contemplat la llei, la nova llei estatal d’educació, però si
volem arribar a un consens i a un pacte en educació, jo li
demanaria quins punts són els que per a vostè són una línia
vermella, són els que sí o sí han d’estar dintre d’aquesta llei,
per als quals no hi ha marxa enrere? M’entén el que vull dir? Si
s’ha d’arribar a consens, tal vegada algunes coses d’aquestes
que vostè proposa haurien de renunciar, llavors, quines són a
les que no s’ha de renunciar segons vostès.

En aquest document sí que em cridat una mica l’atenció és
que tots els ponents, totes les persones que l’han elaborat són
professors quasi tots, són professors d’universitat, hi ha dos o
tres professors d’institut, i vostè sí que ha parlat que és un
document obert i que s’han reunit amb associacions, ha parlat
de tots els nivells educatius, però no he vist professors de 0 a
3, no he vist professors de primària, tal vegada hi són i no són
en aquest document.

Després, m’agradaria, per a vostès, quina és la noció de
qualitat? Perquè parlam molt de la qualitat educativa i... bé, hi
ha moltes nocions de qualitat educativa, per a vostès, quines
són, més enllà de les qualificacions externes o internes, quina
és la noció ideal de qualitat.

Quant al fracàs escolar, ja ho hem dit, hem parlat prou amb
la Sra. Obrador, amb la regidora de Maó, que el fracàs escolar
accedeix al sistema educatiu. Els currículums, hem parlat aquí
molt de currículums, hi ha hagut un ponent abans que ens ha dit
literalment que els currículums tal com estan establerts ara són
infumables, com fem que l’alumne amb tota la informació que
li donam l’alumne se la faci pròpia i entengui realment què se
li vol transmetre?

I l’educació especial, també com que n’ha parlat i com entra
també, com entraria, si creu que vostè dintre de la llei hi ha
d’haver un apartat per a nosaltres importantíssim quant a
educació especial, els professors d’educació especial.

Res més, em sap greu perquè me n’hauré d’anar, ja m’ho
explicaran. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Continuam, idò, amb les
preguntes dels grups polítics. Té la paraula la Sra. Núria Riera,
per part del Grup Parlamentari Popular, per un temps de dos
minuts i mig.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Salvà, per les
seves explicacions. Des de l’honestedat li he de dir que
nosaltres és evident que tenim posicionaments ideològics molt
diferents, però això no vol dir que no siguem respectuosos, no?,

i més si volem arribar a consensos encara que sigui de mínims
per millorar la qualitat educativa de tots. 

Per això, crec que aquests consensos, supòs que amb això
sí hi estarà d’acord amb jo, hem de respectar el repartiment
competencial que hi ha sobre la matèria d’educació. Ho dic
perquè vostè ha fet referència a la LOMCE, que no ha agradat,
vostè ha dit, a una gran part del sector, jo diria a una part del
sector, però sí és evident que es fa feina per modificar aquests
aspectes que no han funcionat, i amb això sí que hi estam
d’acord, hi ha una sots-comissió que fa feina en això.

Ho dic perquè els consensos que nosaltres facem a nivell
autonòmic han de respectar la competència estatal de la
normativa que surti, no?, d’aquesta sots-comissió; ahir es va dir
que nosaltres podíem arribar a pactes, però aquests pactes
haurien d’esperar a transformar-se en llei, que hi hagués una
llei estatal que substituís la LOMCE o que la modificàs.
Voldria saber si també és d’aquesta opinió. Jo sí consider que
nosaltres podem fer acords, però hem d’esperar que hi hagi la
normativa bàsica que es modifica encara per transformar
aquests acords en llei, però que l’important és que hi hagi uns
acords duradors, es transformin en una norma o una altra, però
que siguin duradors i si considera que hauríem d’esperar que hi
hagués aquest marc estatal plenament definit perquè fossin
realment duradors. 

Després vostè a tota la seva exposició hi ha coses amb les
quals hi estam d’acord i coses no, però evidentment ha parlat
de la xarxa pública en general, voldria entendre si parla de
xarxa pública en general referint-se tant a escola pública com
a escola sostinguda amb fons públics encara que sigui privada.
Ho dic perquè nosaltres reconeixem la realitat d’existència
d’una doble xarxa pública, que tota s’ha de sotmetre al control
públic evidentment si està finançat públicament, de la manera
que s’estableixi, però és ver que hi ha d’haver un control, però
respectam l’existència de l’escola concertada com a part
d’aquesta xarxa pública. Ho dic perquè hi ha una part de
representants o de grups polítics que no acaben de reconèixer
aquesta escola concertada i voldria saber la seva opinió,
perquè, és clar, no reconèixer-la crec que seria negar
l’existència d’un 40% d’infraestructures que s’haurien de fer
des de la pública sinó la reconeguéssim. Crec que realment
seria un poc incoherent, per tant, posem els controls que sigui,
però reconeguem que existeix com a xarxa pública. 

Després, finalment, ha parlat de finançament. He de dir que
ha estat molt valenta a reconèixer que considera que hi hauria
d’haver un 7% del PIB per a finançament educatiu a nivell
nacional, i li demanaria que fes una passa més enllà i ens digués
si considera que hauríem de posar un percentatge també a nivell
d’acord autonòmic. És a dir, que no només hi hagués un
compromís estatal sinó a nivell autonòmic, nosaltres com a
balears, amb la nostra realitat, si podríem comprometre entre
tots els grups posar qualque percentatge dins aquests mínims
nacionals o un poc més engrescador i anar més enllà cap al que
demana la UNESCO que és fins a un 10% o més baix, fins a un
5, que es va prometre a inici de legislatura, però si en definitiva
seria interessant posar aquests mínims per garantir aquests
mínims de finançament que tots sabem que és necessari per a
una millor qualitat educativa.
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Moltíssimes gràcies per la seva exposició. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de dos
minuts i mig.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Demanaria, deixi’m un
parell de minuts més, perquè sincerament en dos minuts i mig
intentar traslladar tota la informació que, a més, la ponent o
almenys aquest document ho vàrem demanar nosaltres. 

Vull comentar que m’entristeix molt que determinats
portaveus de la resta de partits no siguin aquí avui per escoltar
aquest document, quan determinats punts han estat una
repetició quant, per exemple, al tema de l’escola inclusiva, del
professorat, de l’autonomia de centres, del finançament, de la
valoració educativa, etc., davant que puguin haver-hi
diferències substancials en determinades qüestions, sí que pens
que és una repetició del que es cerca a nivell autonòmic, i per
això m’entristeix, però bé, continuu molt ràpidament.

Sra. Salvà, a part de ser representat, vostè ja té una llarga
experiència a més com a degana d’Educació, llavors, voldria
comentar-li, a part de determinades qüestions, a veure, per una
banda, a nivell estatal, que justament s’ha comentat, com veu
el futur pacte educatiu a nivell estatal? Justament l’anterior
ponent i diversos dels que han passat la compatibilitat dels dos
pactes, i vostè ho ha comentat molt bé, com veu el futur
d’aquest pacte?

Més qüestions que justament la Sra. Riera ha comentat, no?,
aquesta existència de les dues xarxes, fins a quin punt la falta
d’infraestructures a les nostres illes, concretament,
especialment a les Pitiüses i també a alguns municipis, pública,
la falta d’una oferta pública, així com tothom veu molt clar que
una sanitat pública aquí, doncs, d’una qüestió històrica; com
podem solucionar aquest element de faltes d’infraestructures
públiques? Escoltam la integració de determinats centres
concertats que puguin formar part de la xarxa i voldríem saber
el seu posicionament.

També altres qüestions polítiques, i concretament això, la
falta, per exemple, d’un grup parlamentari a aquesta ponència,
com és el cas de Ciutadans, que a nivell estatal demani un
consens i aquí no hi siguin. Quina valoració fa respecte
d’aquesta qüestió?

També enllaç amb aquest element una proposta que aquest
partit ha condicionat la firma del pacte educatiu que el castellà
sigui llengua vehicular a la resta de territoris on és cooficial
aquesta llengua. Quina valoració fa sobre aquesta proposta o
condicionament per part de Ciutadans sobre el castellà com a
llengua vehicular?

Més qüestions molt importants, sé que està molt limitada
vostè com a degana i com una persona que porta molt de temps
treballant en el món de l’educació, formació de docents, tant

inicial quant a la gent que seran mestres i secundària. Quins
elements s’han de millorar perquè els docents siguin els
millors?

Més qüestions molt ràpidament. També vostè va formar part
fa un parell de setmanes, com a ponent de les jornades que
vàrem organitzar aquí en aquest Parlament sobre abandonament
escolar, no?, què podem fer, ja no només des dels partits
polítics, des del Parlament, o des de les institucions, per
millorar aquest fracàs escolar?

I ja enllaço també amb una qüestió que vostè també ha
estudiat, és la formació versus model productiu de les nostres
illes, no? Davant d’aquest context, què podem fer des de
l’empresariat, les administracions, els centres educatius per
reduir o millorar la formació?

I ja per acabar, quins mecanismes es poden crear o es poden
utilitzar perquè els docents puguin ser escoltats en les seves
demandes a l’hora de fer, com en aquest cas, o arribar a un
pacte educatiu o a una futura llei educativa, tant a nivell
autonòmic com estatal?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de dos minuts i mig. Gràcies.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. En primer
lloc m’agradaria, bé, ja li ho he dit abans, donar-li les gràcies
Sra. Salvà, per ser aquí a explicar-nos aquest document. El
primer que li voldria demanar és a veure si l’exposició que ha
fet i la documentació que du, ens la pogués fer arribar per
acompanyar a la ponència amb la feina que fem i ens ajudaria
també per poder elaborar les conclusions. Això com a primer
punt.

Havia sentit parlar de El Foro de Sevilla, el Grup
Parlamentari Podem és un tema que anomena moltes vegades,
ara ens ha fet una mica d’explicació breu, però de veure els
punts, jo crec que molts dels punts coincideixen amb les
diferents exposicions que ens han vengut els altres
compareixents a explicar. Jo crec que amb això no hi hauria
problema, allà on hi ha més discòrdia és en el tema de públic o
concertat, sembla, o és un dels punts que són més discordants.
Jo pens que a les Balears un 40% d’escola concertada, que són
dues xarxes que per a nosaltres poden conviure perfectament,
s’han d’ajustar evidentment a la realitat de les comunitats i a les
realitats de les nostres illes, que també sempre se’ns diu que
estam en constant creixement poblacional i, per tant, per molt
que inverteixis no en tens mai prou perquè sempre pots estar
invertint més. 

Per part nostra també, creiem més important, més que voler
que tot sigui públic i no puguis concertar, com diu la Sra. Riera,
vull dir que són fons públics i, per tant, és una xarxa que per a
nosaltres és totalment bona, més que poder fer infraestructures
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públiques i poder..., jo crec que més importants són aquests
recursos humans que puguis dedicar a escoles d’inclusió de
nins amb necessitats, a millorar la qualitat educativa. Si
augmentàs el pressupost crec que és més important anar cap
aquí, que no llevar concertació perquè tot sigui públic.

Dit això, el dret fonamental, un 7% del PIB són molts de
doblers, nosaltres a les Illes Balears és una utopia ara mateix.
A les jornades d’abandonament, que com ha dit vostè, amb la
Universitat és una de les que va preparar. Hi havia un ponent
que no sé si era de Noruega...

(Remor de veus)

... que ens deia que allà feien moltes activitats, o es duen a
terme..., sobretot perquè era el tema de l’abandonament, es feia
molta feina, però clar després quan ens va dir el que s’invertia
és quan dius fem miracles aquí moltes vegades amb els doblers
que tenim allà on podem arribar.

Per tant, vostè ens ha parlat que El Foro de Sevilla anava
encaminat més per a una futura llei estatal. A mi m’agradaria a
veure si ens pot traslladar les mancances o les necessitats que
el pacte, com Illes Balears, o que la futura llei de les Illes
Balears hagués de tenir com a consens, allà on tots poguéssim
arribar i que hi hagués uns mínims que vostè, o unes mancances
que per ventura no du el pacte, perquè estic segura que vostè
l’ha llegit, serien necessàries que hi fossin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Mixt té la
paraula la diputada Sra. Seijas, per un temps de dos minuts i
mig.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Nada más que agradecerle su
intervención y todos estos datos que nos ha expuesto. Y nada,
quedo a la espera de la contestación a las preguntas que han
planteado los diputados. Y me gustará al final de la ponencia
poder tener su contacto para poderme dirigir a usted en otro
momento.

Muchas gracias por estar aquí.

LA SRA. DOCTORA EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
(Francisca Salvà i Mut):

Molt bé, moltes gràcies. Bé, jo en deu minuts contestar tot
això ni a les oposicions... Faré el que pugui i segur que la Mesa
serà un poc condescendent.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, per contestar les preguntes té la paraula per un
temps màxim de deu minuts i serem flexibles.

LA SRA. DOCTORA EN CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
(Francisca Salvà i Mut):

Molt bé, moltes gràcies. Primer moltes gràcies per
l’oportunitat de compartir amb vostès aquesta feina que hem
fet, però respondré algunes preguntes, intentant això,
respondre, comentar aquelles qüestions que vostès m’han
plantejat. 

Primer, en relació al tema de participació que la Sra.
Baquero deia que eren professors universitaris, que no hi havia
hagut alta participació, això ha estat un malentès, segur que ho
he explicat malament, però, per exemple, hi ha la Plataforma 0
a 6 anys que és súper activa, hi ha Col·lectiu Infància, de grups
de professorat; després hi ha diferents moviments de renovació
pedagògica, això està format per professorat de diferents nivells
educatius, Rosa Sensat, etc. Per tant, això en tot cas jo això ho
he explicat segurament malament, després dir que hi ha una
part dels sindicats i també hi ha partits polítics. Per tant, en
aquest tema de participació hi ha hagut representants de
professorat de diferents nivells educatius, a més del professorat
universitari.

Després jo volia aprofitar també en relació, com que ha
sortit molt el tema de públic, privada, etc., jo volia comentar
algunes coses, però també volia comentar algunes dades i el
tema de finançament. És a dir, nosaltres primer no podem
deslligar a Balears, en general a nivell d’Estat espanyol, però
a Balears no podem deslligar l’escola concertada de l’escola
religiosa. És a dir, no parlam d’una concertada laica, parlam
d’una escola concertada religiosa, això és molt important,
perquè si nosaltres diem que estam per una educació laica, que
es va aprovar fa dos dies en el Parlament de l’Estat espanyol el
tema de derogar els acords amb el Vaticà, etc., després haurem
de veure com abordam aquest tema de la concertada, que és
concertada religiosa. Això és una qüestió molt important a tenir
en compte.

Després una altra qüestió que es plantejava per part de la
Sra. Sureda i Riera, és el tema de dir bé, és que suposen
recursos importants i no tenim tanmateix per fer més escoles
públiques, millor dedicar els doblers a una altra cosa, etc., aquí
hi ha una qüestió que és el tema de quina xarxa és subsidiària
de l’altra. En general, hi ha una certa acceptació, jo diria que hi
ha un cert consens social de dir que la concertada és subsidiària
de la pública, és a dir, quan no arriba la pública, llavors és quan
passa a concertada i es finança amb doblers públics.  Què
passa? Que això s’està invertint, resulta que... -ara els mostraré
algunes dades, a part de casos concrets que tots coneixem-, jo
aquí, bé aquí tenim evolució de la distribució de la despesa
pública en educació de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitat; vostès veuen..., això està tret de l’informe de...;
ah!, no es veu; i ara?, això sí que ja no ho puc controlar...

(Petita interrupció per causes tècniques)

Bé, idò parlarem de..., bé, després els mostraré les
informacions en relació amb el tema de dedicació de despesa
a la xarxa pública o a la xarxa privada concertada.

I després, en relació amb la concertada, també he de dir que
nosaltres el que plantejam d’una manera crec que molt realista
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és que hi ha d’haver primer un procés de voluntat de participar
en aquesta xarxa pública unificada, i que nosaltres entenem que
s’ha d’anar amb processos de negociació en diferents qüestions.
En una societat democràtica com la nostra és molt mal
d’entendre que centres finançats amb doblers públics puguin
contractar el seu professorat a dit, que és el que està fent la
privada concertada, per exemple; això està passant. Llavors, bé,
hi ha tota una sèrie de qüestions que s’han de negociar; tot el
tema de l’elecció d’alumnat a l’hora d’escolarització, no és
casualitat que determinat tipus d’alumnat es concentri més a la
xarxa pública que a la concertada. Llavors hi ha d’haver un
procés per fer cada vegada més pública aquesta concertada en
el millor sentit del terme públic, vol dir participatiu, vol dir
control social, etc., etc., i anar avançant.

I en relació amb les dades volia dir que... volia dir que
mentre hi ha hagut un descens de la despesa pública en
educació de la Conselleria d’Educació -això és el percentatge,
vostès ho entendran encara millor que jo- respecte dels
pressupostos liquidats de la comunitat autònoma, vostès veuen
que des de 2011 hi ha hagut una disminució, amb alguns alts i
baixos però en dades de 2015 estam en el 20,6%, això són
dades de l’IAQSE, de l’Institut d’Avaluació de la Qualitat del
Sistema Educatiu de les Illes Balears, idò en aquest mateix
període de temps, en canvi, ha augmentat el percentatge de
despesa en concerts i subvencions, és a dir, que estàvem al 17,
18, i ara estam en el 21,2%, i som la segona comunitat
autònoma que dedica un percentatge més elevat de la despesa
en concerts i subvencions.

Per tant aquí aquestes dades les pos damunt la taula perquè
crec que això ens ha de dur a una reflexió, primer, qui és
subsidiari de qui; segon, per què en un moment de disminució
de la despesa pública en canvi hi ha una augment, almanco de
la proporció, de la despesa en concerts educatius; el control
democràtic dels centres concertats; laïcisme, no laïcisme en un
estat aconfessional, etc., etc.; són elements que òbviament no
resoldrem aquí però que jo voldria posar damunt la taula per al
debat. 

I això ho lligarem, si els pareix, amb el tema econòmic, amb
el tema de la despesa en educació. Aquí també dèiem evolució
del percentatge de despesa de la Conselleria d’Educació en
relació amb el PIB; bé, no és que no augmentem, és que
baixam, és a dir, hem passat del 3,5% el 2009 a ara un 3%. En
el tema dels pressupostos -vostès ho saben millor que jo- hi tot
el tema que els doblers se’n van a una banda o a l’altra, però
realment si l’educació és una prioritat, i entenc que no tenim
més que ho sigui, perquè aquí tenim algunes dades que hauran
vist en altres ponències però que jo voldria que tenguessin ben
presents, que és aquest tema d’abandonament escolar, fracàs
escolar, etc., que ens situen a la cua de les comunitats
autònomes espanyoles a un país com Espanya, que és a la cua
d’Europa, i això en xifres absolutes vol dir que en aquesta
comunitat autònoma hi ha 20.990 joves i al·lotes d’entre 18 i
24 anys que o bé no tenen ni el títol de graduat en ESO o que
tenen com a màxim el títol de graduat en ESO, 20.990, en un
context en què tots els organismes europeus i internacionals,
entre ells l’OCDE, diuen que els mínims de nivell educatiu que
ha de tenir una persona per poder exercir el dret de ciutadania
a societats del segle XXI és l’educació postsecundària, perdó,
secundària postobligatòria, batxiller, cicle formatiu de grau

mitjà. Tenim quasi 21.000 joves i al·lotes en aquesta comunitat
que no arriben a aquest nivell educatiu. Si anam a la població
ja de més de 24 anys la cosa encara augmenta més.

Un altre tema que jo crec important que vostès plantejaven
era el tema aquest de pacte estatal, pacte autonòmic, què feim,
esperam, no esperam... Jo crec que no hem d’esperar, i és vera
que després potser haguem de modificar alguna cosa en funció
d’on s’arribi en l’àmbit estatal, però crec que no hem d’esperar,
perquè el debat d’un pacte per l’educació també té un valor en
ell mateix, i és tota aquesta mobilització social i tots aquests
recursos intel·lectuals i socials que posam al servei de pensar
quina és l’educació que volem com a societat, representada per
vostès en aquest parlament de les Illes Balears. Per tant jo diria
que no hem d’aturar, hem de continuar el debat, hem de
continuar avançant, hem d’arribar a acords, i després amb
aquests acords intentar pressionar, intentar actuar de lobby a
nivell estatal perquè aquest tipus, els acords que hem pres es
tenguin en compte en aquesta llei estatal i, si no, després ja
veurem com ho podem ajustar, eh?, perquè hi ha coses que
s’han de fer estrictament per llei, és a dir, tu no pots dir que
l’educació obligatòria serà fins als 18 anys si en l’àmbit estatal
no ho és, per posar un exemple, però sí que tu pots tenir
recursos educatius per a la població fins als 18 anys, i no és
obligatori, però tu tens recursos educatius. Per tant, jo diria que
s’ha de continuar.

Després..., el tema de... ah, sí, el tema de llengua vehicular,
el tema de... que hi ha Ciutadans concretament que diu que el
castellà ha de ser la llengua vehicular, quina valoració en fem;
bé, ara em sap greu perquè no..., vull dir, si hi hagués algú de
Ciudadanos seria molt més..., vull dir, en parlaria més, però
vull dir que això va en contra -això va en contra- absolutament
de tot el que diuen els estudis sobre educació i en contra de tots
els plantejaments que hi ha a l’educació en aquest país, i tenim
prou problemes en el sistema educatiu com per crear-ne de
nous. Això és crear un nou problema amb uns objectius que jo
ara no vull..., no hi vull entrar perquè no hi ha ningú d’aquest
partit per poder entrar en debat, però això no té cap sentit
pedagògic ni social ni de cap tipus..., ni de cap tipus relacionat
amb el bé comú i amb el desenvolupament del dret a
l’educació.

Després, el tema de relació entre formació i model
productiu, que plantejava el Sr. Aguilera, he de dir que bé, jo
ja ho he dit altres vegades, dues qüestions fonamentals, primer,
dir que l’educació va més enllà de formar per a una feina,
l’educació és una educació per a la ciutadania i dins aquesta
educació per a la ciutadania hi ha diferents..., és a dir, diferents
àmbits i un és l’àmbit de la formació per al treball, però aquesta
formació per al treball tampoc, en el moment en què vivim on
les feines han canviat molt, canviaran més i on tots i totes
canviarem de feina, si en tenim, diferents vegades durant la
nostra vida és fonamental una formació polivalent més enllà de
la formació concreta per a una feina concreta que canviarà. Per
tant, formacions polivalents, formacions àmplies, formació per
a la ciutadania perquè no oblidem que tot aquest temps que
alliberam, tot aquest temps alliberat de dedicació al treball
productiu i tot aquest temps en què no tenim feina és important
que la gent treballi per al bé comú de la societat a la qual... de
la qual forma part. I també perquè és una manera de poder
utilitzar millor els recursos socials que hi ha a l’abast.
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Després vull dir una altra cosa en relació amb el model
productiu de les Illes Balears, ho he dit altres vegades, els
models productius i les característiques del mercat de treball no
vénen de l’aire del cel, per dir-ho amb una expressió així
popular, són construccions socials. Per tant, som com som
perquè entre totes i tots... funcionen així, però a països que
sempre es poden com a exemple en models de formació
professional, per exemple Alemanya o per exemple Suïssa, hi
ha un requeriment del sistema productiu de les empreses en
relació amb exigir una formació a les persones que hi fan feina. 

Per tant, nosaltres hem de... aquí hi ha una feina molt
important d’articular el sistema educatiu i el sistema productiu.
És a dir, ambdós sistemes tenen dinàmiques pròpies, maneres
de funcionar pròpies, etc., però també hi ha d’haver una
articulació, el que no pot ser és que els al·lots quan feim
entrevistes per a investigacions -i vostès també ho saben perquè
això passa molt i passa a gent del nostre entorn- et diuen: “no,
jo m’he anat perquè m’han vengut a cercar de l’institut i
tanmateix jo si acab les quatre assignatures que em falten
tanmateix cobraré el mateix”. Això no pot ser, és a dir, això és
una irresponsabilitat, perquè, a més, abocam aquests al·lots que
quan acabi aquesta feina o que quan són un poc més grans, etc.,
no tenen res, i això al final ho pagam tots i això és un problema
social.

Hem de deixar de pensar en aquesta comunitat que el
problema del baix nivell educatiu de la gent sense estudis és un
problema personal, ens equivocam de totes, totes, és un
problema social gravíssim que no ens permet evolucionar com
a comunitat i com a societat. I això, el sistema educatiu, ens
hem d’adequar, és vera, això no ho negaré, hem d’adequar
calendaris, hem d’adequar moltes coses, ens hem de relacionar
més amb l’empresa, hem de fer més formació al lloc de feina,
això és vera, però les empreses també han de ser més
responsables, han d’acceptar, és a dir, han de reconèixer els
títols, han de donar..., han de facilitar unes condicions de feina
que permetin combinar feina i estudis.

L’altre dia una companya comentava que la seva filla
estudia a Alemanya, bé, perquè tenen família a Alemanya, ella
estudia a la universitat i fa una sèrie d’hores a una empresa, i
els demanen quin horari te va bé la setmana que ve per no
haver de deixar els estudis. Això no passa només a Alemanya,
això passa a Canadà, això passa a molts d’altres llocs i aquí no,
aquí una persona és acomiadada d’una empresa perquè demana
una reducció de jornada perquè ha de fer les pràctiques d’un
màster, és acomiadada.

Per tant, aquí hi ha una qüestió de canvi cultural i de donar
més valor a l’educació que ens afecta a tots i a totes com a
societat.

Crec que més o manco hem parlat un poc de tot, moltes
gràcies per la seva atenció, els passaré els documents
òbviament i, com sempre a la seva disposició, perquè el saber...
jo he estudiat perquè aquí hi ha una universitat pública i he
pogut estudiar perquè vaig tenir beques i entenc que el que he
pogut aprendre ha d’estar al servei de la comunitat, o sigui que
moltes gràcies per haver-me convidat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salvà per la seva exposició i acabat el
debat volem agrair la presència de les dues ponents d’avui.

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