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EL SR. PRESIDENT:

Començam, idò, la comissió. Bona tarda, senyores i senyors
diputats. Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Núria Riera.

Compareixença de la Sra. Margalida Gomila i Pons,
directora de l’IES Bendinat i experta en plurilingüisme, del
Sr. Joan Josep Quetglas i Mas, degà del Col·legi Oficial de
Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears, i del Sr.
José Manuel Bar i Cendón, president de l’Associació
d’Inspectors Educatius, 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.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença de la Sra. Margalida Gomila i Pons, directora
de l’IES Bendinat i experta en plurilingüisme; del Sr. Joan
Josep Quetglas i Mas, degà del Col·legi Oficial de Pedagogia
i Psicopedagogia de les Illes Balears; i del Sr. José Manuel Bar
i Cendón, president de l’Associació d’Inspectors Educatius,
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.

Aquesta presidència vol informar que la Sra Margalida
Gomila i Pons ha excusat la seva assistència per motius de
salut, i que el Sr. José Manuel Bar i Cendón també ha
comunicat que no pot assistir a la sessió d’avui, i prega que la
seva compareixença se substanciï a la sessió de demà, a les
9,30 hores.

Assisteix el Sr. Joan Josep Quetglas i Mas, a qui la
presidència, en nom de la comissió, dóna la benvinguda i, per
tant, té la paraula el Sr. Joan Josep Quetglas i Mas per un temps
de deu minuts.

EL SR. DEGÀ DEL COL·LEGI OFICIAL DE
PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA DE LES ILLES
BALEARS (Joan Josep Quetglas i Mas):

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tots. Agraesc en
nom del Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les
Illes Balears l’honor de poder ser convidat a aquest parlament,
i també aprofit per agrair la presència de tots els assistents i de
tots els grups polítics que feis l’esforç de participar per
aconseguir un acord de pacte educatiu, tan necessari i urgent.

En primer lloc vull manifestar que el COPPIB s’adhereix,
com no podia ser d’una altra forma, al Dia Internacional de les
dones. Hem de dir que el nostre col·lectiu és majoritàriament
femení, el 86% dels nostres professionals són dones.

Permetin-me fer una síntesi històrica de com s’ha creat el
nostre col·legi. La creació d’un col·legi professional va lligada
normalment a una titulació concreta. El COPPIB, el Col·legi
Oficial de Pedagogia, va estar integrat inicialment únicament
pels llicenciats en Ciències de l’educació, és a dir, les
pedagogues i els pedagogs; posteriorment s’han incorporat
també al col·legi els psicopedagogs i les psicopedagogues. Som
un col·lectiu de recent creació com a col·legi professional;
malgrat això vàrem iniciar la nostra trajectòria fa trenta anys en
el moment en què es va constituir l’Associació professional de
pedagogs i pedagogues de les Illes Balears; ja en aquell
moment, l’any 1988, vàrem incorporar el llenguatge no sexista
al nom de l’associació. Aquesta associació, un dels seus
objectius prioritaris era voler constituir-se com a col·legi
professional com la resta de professions; en aquell moment la
nostra comunitat autònoma no tenia competències en la creació
de col·legis professionals. Dotze anys més tard, l’any 2000,
quan ja la nostra comunitat autònoma adquireix aquestes
competències i es publica el reglament de col·legis
professionals, l’associació presenta la seva sol·licitud de
creació del Col·legi de Pedagogs i Pedagogues de les Illes
Balears; l’any següent, el 2001, s’aprova la llei de creació, i
finalment, el març de 2002, ara fa setze anys, té lloc
l’assemblea constituent per la qual es va constituir el Col·legi
de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears. Som el primer
col·legi professional de pedagogs i pedagogues d’Espanya.

Quatre anys més tard, el 2006, i per tal de visualitzar també
els professionals de la psicopedagogia, vàrem actualitzar el
nom del col·legi, i en la mateixa línia de llenguatge no sexista,
bé, vàrem tenir l’actual nomenclatura, que és Col·legi Oficial
de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears. Han passat
setze anys des de la creació del col·legi i només a l’àmbit
d’Espanya existeixen tres col·legis professionals: a part del
nostre, a Catalunya i a València, mentre d’altres estan en procés
de creació a la comunitat andalusa i València. El COPPIB
també ha participat activament a la formació o, millor dit, a la
creació de la Federació Europea de professionals de la
pedagogia, de la qual forma part. De la mateixa forma, per tenir
un interlocutor a nivell estatal, hem participat fa dos anys a la
creació del Consejo general de col·legis oficials de pedagogs
i psicopedagogs d’Espanya. Fins aquí un resum de la nostra
trajectòria.

Entrant en el tema que ens reuneix aquí, el document d’Illes
per un pacte educatiu lliurat pel Consell Escolar de les Balears,
podem expressar la nostra opinió en relació amb el pacte
educatiu. El nostre col·legi va participar en el seu procés
d’elaboració, un procés, com sabeu, participatiu i de base
social. La idea de pacte consideram que és essencial per donar
estabilitat al sistema educatiu de les nostres illes i de l’Estat
espanyol, i que no canviï constantment en funció del partit o
dels grups polítics que governin. Un clar exemple de la
inestabilitat normativa són les set lleis educatives que hem
tingut des de l’entrada de la democràcia, malgrat que part
d’elles ni varen entrar en vigor o no es varen aplicar; és un clar
exemple dels canvis constants. 
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Hi ha una demanda social majoritària d’estabilitzar el
sistema educatiu, a la vegada de la consciència de l’educació
que és un instrument de cohesió social. No hem d’oblidar que
els canvis de sistema educatiu poden ser positius, mentre siguin
canvis consensuats que permetin adaptar-se a la nova realitat i
les noves necessitats. Nosaltres consideram absolutament
necessari aquest pacte educatiu, i consideraríem una fita
important que aquest parlament arribés a un acord en aquesta
matèria, amb el compromís de totes les parts que sigui la base
d’una futura política educativa. És evident que qualsevol
document de pacte educatiu no pot encaixar al cent per cent
amb els postulats de totes les entitats, les associacions, els
col·lectius i els partits polítics; pactar és dialogar i estar en
disposició de renunciar a algunes coses per aconseguir un bé
comú. Per això valoram també que sigui una porta oberta a la
reflexió i al seguiment de la seva aplicació.

A les nostres illes l’educació està molt condicionada
negativament pel model econòmic i productiu, que convida els
alumnes a sortir del sistema educatiu abans d’haver aconseguit
una titulació bàsica, amb ofertes de feina que no exigeixen cap
tipus de titulació. L’educació no es pot deslligar de la realitat
social, és necessari seguir incidint en el retorn al sistema
educatiu com en la formació al llarg de la vida. 

D’altra banda l’escola, com el lloc on es transmeten els
coneixements de manera oficial, és un sistema qüestionat; la
majoria aprèn les mateixes coses al mateix moment; ha canviat
molt poc al llarg del temps. Es fan passes importants perquè el
professor deixi de ser un transmissor de coneixements en un
procés unilateral i fora de context, fent partícip cada alumne del
seu aprenentatge, però és necessari un acord que aposti per la
innovació. En aquesta escola actual, basada en la comunicació,
és fonamental el paper dels equips directius, el treball coordinat
del professorat i l’autonomia dels centres, per tal que cada
centre s’adapti a les seves necessitats del seu alumnat, del seu
context, del seu barri, per poder desenvolupar així un model
d’escola inclusiva gestionant la diversitat de l’alumnat en una
societat com la nostra, amb una població molt heterogènia en
relació amb la procedència, la llengua i la cultura, fet que hem
d’utilitzar intencionadament per enriquir-nos.

El sots-director d’Educació de l’OCDE, en el sisè Fòrum
d’innovació, comenta que una característica comuna dels països
de més èxit educatiu és el valor que la societat assigna a
l’educació en si mateixa. Parlem de garantir el
desenvolupament integral de l’individu, en paraules del
pedagog i filòsof mallorquí universal Joan Mascaró Fornés, de
treballar en benefici de les persones, la seva saviesa individual
i col·lectiva, per garantir actituds que s’emmarquin en
l’educació emocional i la intel·ligència.

Igualment, és ben necessari un compromís de fomentar
l’esperit crític, de fomentar l’autoestima, els valors de viure en
societat i així prevenir la tendència actual d’assetjament escolar
i establir mecanismes per detectar-lo i intervenir el més aviat
possible, ens trobem en situacions que no sabem ben bé com
actuar i què hem de fer, i el que hem de fer és protegir l’alumne
sempre.

Hem de donar pas al món modern, a l’aprenentatge basat en
la pràctica, en les vivències. L’alumne més que plantejar

respostes aprendrà a plantejar preguntes, una nova concepció
de l’adquisició del coneixement, basada en la formulació de
preguntes. En tot aquest aprenentatge el nivell de la lectura és
un factor determinant de l’èxit escolar.

Ens trobam actualment en la societat de la informació, en la
societat del coneixement  i, com diu el Premi Nobel Joseph
Stiglitz, en La societat de l’aprenentatge: “La informació és un
recurs excessiu, s’ha de processar la informació i el més
important, discriminar la necessària de la innecessària. No és
fàcil, la informació és efímera, hem de desenvolupar la
capacitat de triar-la i recercar-la. Cal que la informació
esdevengui en coneixement i en el procés d’aquest
coneixement, un procés d’aprenentatge permanent.” 

Les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació
ara són un mitjà d’aprenentatge, l’aprenentatge s’adapta a les
capacitats dels alumnes per desenvolupar-les. La millora de les
competències digitals, saber aprendre a utilitzar eines digitals
adequades, en el moment adequat és el que marca la diferència. 

Per tot això, i tal com contempla el pacte educatiu, és
necessari incrementar el valor social de la professió de mestre
i professor, tal vegada numerus clausus, majors requisits per
optar a ser mestre, millor nivell de formació, millors sous, hi
hem de creure tots.

A nivell de formació de docents, el professorat d’educació
infantil i d’educació primària és un professional vocacional,
amb un itinerari clar cap el món de la docència. Quant al
professorat d’educació secundària, s’ha millorat prou respecte
del CAP que tenia fa 10 anys, amb la incorporació del màster
universitari en formació del professorat. Però no és suficient,
ens podríem plantejar de la mateixa manera que hi ha un títol
de grau en educació infantil, un títol de grau en educació
primària, l’existència de la possibilitat d’un títol de grau en
educació secundària.

Entrant en un punt concret del document del Pacte
Educatiu, el punt 2.3.8, nous perfils professionals, nosaltres
diríem “no tan nous”, el nostre col·lectiu professional està
present, a més del nivell de docència a educació secundària,
està present a diferents equips multiprofessionals, com és
l’equip d’orientació, equips de departaments d’orientació,
equips d’avaluació, entre d’altres. No podia ser d’altra manera,
la nostra formació acadèmica es posa en el centre d’interacció,
sense menysprear altres professionals que també hi són
necessaris. Nosaltres hem après com es donen els processos
d’aprenentatge i quins són els factors que intervenen en la seva
millora. També tenim la formació adequada per dissenyar,
construir i implementar i avaluar nous instruments per a la
millora de l’aprenentatge. 

Passant a una altra qüestió fonamental, el finançament,
tenim un finançament molt deficient, que es tradueix en una
manca de recursos. És cert que el finançament no ho és tot,
però en el nostre cas s’ha de cobrir un dèficit any rera any
acumulat, enfront d’altres comunitats autònomes amb menys
població i amb menys impacte de nouvinguts. Les lleis han
d’anar acompanyades d’un compromís econòmic, això vol dir:
si fem un pacte i tots ens comprometem, governi qui governi,
serà la seva prioritat aplicar aquest acord educatiu, amb el
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pressupost que això impliqui, per tant, que sigui real i
assumible. La manca de recursos, com a exemple, provoca que
els departaments d’orientació de secundària, amb un o dos
orientadors en el millor dels casos, estiguin completament
desbordats. En educació primària alguns centres arriben a tenir
un orientador, altres no, disposen d’equips itinerants.
Consideram necessari generalitzar la figura de l’orientador a
tots els centres d’educació primària, a més, també
d’incrementar aquests professionals a educació secundària.

Per un altre costat, també trobam habitualment
professionals de suport, PT, AL i altres, compartits entre
centres, hauríem de consolidar aquests professionals a jornada
completa en cada centre. L’èxit escolar passa per integrar la
societat dins l’escola, per això haurien d’establir-se
mecanismes perquè les famílies puguin compartir el seu
coneixement amb els seus fills i el d’altres, com fan les
comunitats d’aprenentatge. En definitiva, l’escola ha de ser
compensadora de desigualtats socials i potenciar les capacitats
i valors dels seus ciutadans.

En el món modern no es valora només el que saps, sinó el
que pots fer, i això marca la diferència, saber fer front saber
memoritzar. Aprendre a aprendre és el gran repte a assolir en
l’alumnat de la mà del sistema educatiu. Un dels eixos clau de
l’èxit educatiu passa pel treball conjunt família-escola, ja abans
esmentat. Aquesta participació s’ha de veure reforçada, la
família i l’escola han d’anar de la mà en la tasca de transmissió
de valors i desenvolupament social dels nous ciutadans.

En aquest sentit el COPPIB, sensible a la necessitat
d’acompanyament i formació de les famílies i el paper que
aquestes juguen en l’educació dels seus fills, des del curs
escolar 2013-14 ha posat en marxa un programa de
conferències, col·loquis i tallers adreçats a famílies, amb
l’objectiu de tractar temes educatius actuals i d’interès.

Per últim voldríem posar en valor el paper que juguen les
distintes administracions i en concret l’administració més
propera als ciutadans, l’administració local, en el marc del
concepte de ciutat educadora. I aprofit per recordar que avui
horabaixa s’inicien les jornades de municipis i educació,
organitzades pel Consell Escolar de Mallorca, en col·laboració
amb la FELIB.

Lligat a aquest punt, volem parar esment en el fet que
aquest pacte educatiu està enfocat a l’àmbit de l’educació
formal i obligatòria, ho entenem, però volem deixar constància
que l’educació és un procés que continua al llarg de la vida i
que actualment més que abans s’ha de repensar l’educació més
enllà del període obligatori. L’educació professional que es pot
donar fora de la nostra FP i Universitat i que moltes vegades ja
no correspon administrativament al sistema educatiu, sinó al
món del treball, també en la formació a l’empresa i altres espais
d’educació formal i no formal.

I de l’aprenentatge per l’envelliment actiu, que no l’hauríem
de contemplar també si parléssim d’educació de la ciutadania
al llarg de la seva vida? Des del nostre col·legi també acabam
de posar en marxa una sèrie de xerrades i tallers adreçades a
persones majors, per contribuir a l’acompanyament de la
persona adulta en la nova etapa.

Per finalitzar, apel·lam a tots els grups polítics a fer un
esforç de participar, de consensuar, de generositat per intentar
arribar a un acord de pacte educatiu, de la mateixa manera que
fa pocs dies es va arribar a un acord unànime en relació al
decret d’escoletes. Consideram un repte enormement positiu
que aquest Parlament ratifiqui un pacte per l’educació de les
Illes Balears, que posi les bases de la futura llei d’educació
pròpia de les Illes Balears. Tot això que es complementi amb
el que pugui arribar a nivell estatal, d’una nova llei educativa
estatal, feta des del consens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. Bé, per tal de formular
preguntes o observacions, tot seguit procedeix la intervenció
dels grups parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sara Ramón, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Bé, moltes gràcies. Agrair-li que sigui aquí amb nosaltres en
aquesta comissió per a l’estudi del pacte educatiu, de la seva
implicació i, bé, crec que tots els compareixents hem coincidit
que és necessària aquesta estabilitat i per a nosaltres és molt
enriquidor, és una visió tècnica i intentarem arribar a uns
acords mínims i bé, agrair-li la seva exposició.

Moltes de les preguntes que li pensava fer ja me les ha
respost i jo, des d’una visió una mica més tècnica,
m’agradaria... sens dubte és molt important la integració, és
molt important la inclusió, la diversitat, això crec que és un
repte de la nostra educació, i està clar que l’administració és la
que ha de calar aquests recursos per arribar, però sabem que
xocam amb el finançament i que això no és així. Estam molt
lluny realment d’arribar a tenir els recursos necessaris tant en
personal com en material?

Ha parlat de les TIC o material adaptat per a aquestes
necessitats especials perquè està clar que si no tenim recursos
el que això implica és que ni estam atenent als boixos amb
necessitats especials ni a aquells que no les tenen i això pot fer
també que es baixi el nivell i que al final ens dugui als mals
resultats o que ens dugui tal vegada a l’abandonament escolar,
que m’agradaria que també ens digués quins creu que són... per
quina raó tenim tant d’abandonament escolar o quina visió en
té vostè.

També, la seva opinió sobre els centres d’educació especial,
perquè sí que és veritat que hi ha veus diferents, hi ha gent que
està en contra d’aquests centres i, per altra banda, hi ha gent
que els demanda perquè hi ha un tipus d’alumnat amb un elevat
percentatge de necessitats sanitàries que no poden arribar a
aquesta inclusió, que seria l’ideal i que a tots ens agradaria.

També... en la passada legislatura es va calar en marxa el
protocol d’altes capacitats o es va... s’ha calat ara, és
relativament nou i ens agradaria que ens pogués valorar si ha
millorat, si s’atenen molts més alumnes, si ens queda molt per
treballar en altes capacitats en aquesta comunitat.
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I per acabar, que ja crec que són moltes i tots..., tenim molts
de centres amb un elevat percentatge d’alumnat immigrant, i
això és un repte molt gran a la nostra comunitat. S’ha parlat de
distribució d’alumnat, s’ha parlat de..., però m’agradaria saber
com ho veu vostè, quina opinió li mereix aquesta distribució o
si pensa que hauríem de tenir projectes específics per a aquests
centres o alguna altra solució?

I res, agrair-li la seva presència, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
té la paraula l’Hble. Diputat Sra. Salvador Aguilera, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda al compareixent
i a totes les persones que som aquí. Igual que la Sra. Sara
Ramón i la resta de portaveus tendré moltes preguntes i
intentaré concentrar aquestes preguntes.

Intentaré fer-n’hi unes quantes i vostè, com a representant
del col·legi al qual representa, ha fet un recorregut molt llarg
sobre el document, però a mi m’agradaria, i sobretot m’hagués
agradat penso, que ens hagués donat més propostes per part del
seu col·legi, però bé, en aquesta qüestió.

La primera pregunta és si actualment l’administració els
consulta a l’hora de poder fer qualsevol pla, és obvi que ara
estem intentant arribar a una llei educativa a nivell balear i bé,
vostè ha fet un petit resum de la seva constitució, i a nivell
estatal, però la meva pregunta és: com a col·legi l’administració
en algun moment ha demanat al seu col·legi per intentar
millorar o fer alguns tipus de pla?

Una altra de les qüestions que ens preocupa moltíssim des
de Podem, i vostè ho ha comentat, és el finançament,
l’infrafinançament, i sobretot molt més després que, bé, el
Partit Socialista i nosaltres Unidos Podemos, haguem
abandonat la comissió, és una pena, però bé, és obvi que el
Partit Popular es nega a arribar a un 5%. Què pensa quan el
mínim que estàvem demanant és un 5% a nivell estatal i aquí
tenim un 3%? 

Això ho enllaço amb una de les qüestions que vostè també
ha comentat i sobretot des de l’atenció a la diversitat ho han
patit, no?, la falta de recursos humans que en el seu moment en
l’anterior legislatura va ser brutal en l’atenció a la diversitat. 

Vostè ha parlat dels perfils necessaris i és obvi que és una
demanda històrica, igual que d’altres, la falta d’orientadors i
orientadores, pedagogs i pedagogues en tots els centres
educatius. Davant d’aquesta qüestió, la falta de recursos
humans, quina alternativa o què podem fer nosaltres?

Més qüestions també molt importants, i també
m’agradaria... és una pregunta molt concreta: des de... igual que
li ha comentat la Sra. Ramón, que és un dels mantres que es
repeteix i per desgràcia a Balears estem al rànquing sobre
abandonament i fracàs escolar, des del seu col·legi ha fet una

diagnosi sobre els problemes, com li ha comentat la meva
companya? Perquè entenem que dins de tots els problemes que
hi ha al nostre sistema educatiu hi ha un dels elements que
vostè ha comentat, no?, la qüestió del sistema productiu, però
entenem que hi ha molts més ingredients d’aquest fracàs i
abandonament escolar. 

Voldríem saber si tenen aquesta diagnosi o almenys alguns
punts que puguin intentar ajudar-nos a... si tenim el problema,
i és obvi que des dels diferents punts, els diferents representants
de les organitzacions, plataformes, col·lectius que passen per
aquí posen damunt la taula alguns d’aquests problemes.

I sobretot si no tenim aquesta diagnosi, però sí que entenem
que tenim localitzats alguns problemes, quines millores
concretes, vostè n’ha comentat algunes, podríem incorporar a
aquest pacte?

Més qüestions també que segurament la resta de portaveus
ja ha comentat i ens comentaran, nouvinguts. Què podem..., no
m’agradaria dir que què falla, sinó que entenem que els
recursos són molt limitats i és obvi que l’atenció d’aquests
nouvinguts quan a més a més no coneixen cap de les dues
llengües cooficials, que aquí tenim una qüestió que a vegades
idò la llengua pròpia es parla molt, però aquí tenim en la nostra
comunitat nouvinguts que no coneixen cap de les dues llengües,
i entenem que la incorporació d’aquests nins i nines,
adolescents o persones majors és bàsic que puguin incorporar-
se, què es pot fer per millorar l’atenció als nouvinguts?

Vostè també ha comentat el tema de la participació de les
famílies, la implicació, també és obvi que... i almenys jo com
a docent ho tenc molt clar, en infantil tothom es bolca, hi està
a sobre; en primària moltes famílies, però quan arriba a
secundària, ja no. Què es pot fer..., és obvi que ja ha parlat de
xerrades i..., però és necessari que des de la seva perspectiva
com a persones que tenen un coneixement molt important en el
procés d’aprenentatge de les persones, què podríem fer per
millorar aquesta implicació i participació de les famílies?

Ja quasi per acabar, vostè i aquestes persones que ja portem
un temps en el món de l’educació, els temps canvien i el procés
d’aprenentatge el que demana avui per avui la societat, el món
que ens envolta és diferent. Què s’ha de canviar, perquè per a
mi s’ha de fer una revolució dins el món educatiu, per adaptar
una escola del segle XX, infraestructures, però amb uns
continguts del segle XIX, i en una societat del segle XXI, què
hem de fer? Quina revolució hem de fer? Perquè hi ha molts de
centres i docents que ho fem, però l’administració no ens deixa,
què s’ha de fer per fer aquesta revolució en el món educatiu?

I per últim i no menys important, encara que tendria més
preguntes, vostè, i crec que és molt important, el procés al
llarg... durant, al llarg de la vida, no? Quines propostes o
mesures són imprescindibles perquè, a més a més de pal·liar
aquest abandonament escolar que hem comentat, abandonament
i fracàs, qualsevol persona en qualsevol moment de la seva vida
pugui con..., perquè avui per avui així ho demana la societat, el
món empresarial, què mesures s’haurien d’implementar perquè
les persones, qualsevol persona pugui accedir a la formació
durant tot el seu procés, durant la seva vida. Moltíssimes
gràcies.

 



1272 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 81 / 8 de març de 2018 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, moltes de les preguntes que li volia o li podria haver
plantejat les han plantejades els meus companys, així que, en
tot cas, Sr. Quetglas, moltes gràcies per haver vengut. Li
plantejaré quatre preguntes.

La primera: més enllà del valor en si que té el pacte o la
proposta de pacte educatiu, i que vostè ha valorat positivament,
com en valoraria el contingut?

La segona: troba que hi ha qüestions... o que s’hauria
d’entrar en aquest pacte educatiu en qüestions més de contingut
pedagògic?, i vostè n’ha esmentat algunes, per exemple tot el
que té a veure amb l’educació en competències digitals, o altres
que no són estrictament de continguts però que evidentment
afecten la funció pedagògica, com és el tema dels numerus
clausus per accedir als estudis de mestre o a la formació dels
docents. 

La tercera, que té a veure amb l’anterior, si podria vostè
entrar -ha fet aquestes propostes- si podria entrar una mica més
en detall de per on pensa que haurien d’anar els tirs, per
exemple, quan parla de modificar la formació dels docents, o
qüestions així; i si podria establir una jerarquia de les propostes
que hi ha; dins les urgències o les necessitats que hi ha a
l’educació, què pensa que és el més urgent i el que manco? 

I la darrera, que és una qüestió ja més de valoració
d’actualitat, li voldria demanar què pensa de la proposta..., si
pensa que és pertinent, amb les necessitats que té l’educació, la
proposta del Govern d’Espanya coneguda aquests darrers dies
de modificar els currículums d’educació primària per introduir
la temàtica que permeti tenir major estima a l’exèrcit, la
defensa, la Corona, que inclou perles com la consideració de la
immigració com una de les amenaces per a aquest país. A veure
què pensa d’aquesta proposta que ha fet el Govern d’Espanya.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sr.
Quetglas, gràcies per venir a explicar-nos la posició davant la
feina també que s’ha fet amb aquest pacte educatiu, una feina
en què vostès han participat des del col·legi. Li don les gràcies
perquè ens ha explicat de manera molt clara tota la posició del
seu col·legi.

Hi ha un tema, que ha parlat dels numerus clausus per
poder ser mestre o en el tema d’estudis d’infantil i primària, i
vostè ho ha dit, aquestes carreres són més vocacionals, quan
estudies, i és allà on s’ha posat també ara mateix més força a la
conselleria per fer feina per especialitzar més, per ajudar a
millorar el futur mestre, que pugui abastar cap a la millor
educació per als al·lots. Però també, com vostè molt bé ha dit,
és a secundària, i quan arriben encara a la universitat, allà on el
grau vocacional minva molt i hi pot haver professionals molt
preparats però que no saben transmetre la..., bé, el bagatge i
aquell ensenyament als joves. Ha parlat d’un títol de grau; creu
vostè que és la manera de poder preparar aquests professionals
que moltes vegades es volen dedicar a la docència perquè és
l’únic camí que els queda dins el món laboral i no es poden
dedicar a altres àmbits?

Després també ha dit, ja dins la seva especialitat, que
formen part de molts d’equips multiprofessionals, que sí que és
cert que dins secundària hi sol haver orientadors bàsicament a
tots els centres, però a primària no, només alguns. M’agradaria
que m’explicàs una mica més la importància d’aquests
orientadors dins primària, perquè dins secundària moltes
vegades la visió externa que es té és per a una orientació de cap
a quin sector educatiu o cap a on pot adreçar els seus estudis
aquella persona, quan realment hi ha molta més feina que es fa
dins els centres amb els joves que hi ha.

També m’ha semblat molt interessant quan ha parlat de
l’educació de la ciutadania, de l’educació a la gent major;
també m’agradaria saber si d’aquí..., bé, s’ha fet qualque feina
més específica o tenen pensada qualque cosa més específica en
aquest sentit.

I per acabar m’agradaria que ens digués si dins aquest
document d’Illes per un pacte hi troba a faltar qualque cosa, no
perquè es vetàs però simplement perquè no la hi varen posar o
se n’adonarem més tard, de la importància de poder-la-hi posar,
que creu que sí que fos important per a aquest futur pacte
educatiu o futura llei educativa de les nostres illes.

També m’agradaria..., es parla d’un consens de mínims. Jo
crec que el que s’ha de fer és intentar arribar al màxim possible
de punts de consens per a bé dels futurs educats, dels futurs
nins i nines de les nostres illes.

Res més, volem agrair la seva presència aquí i les seves
explicacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies també al
compareixent per la seva intervenció. Vostè ja ha dit que el
col·legi havia participat en el procés del pacte, i crec que amb
els posicionaments que ha fet doncs es nota, perquè estan en la
mateixa línia del document del pacte. Nosaltres com a partit
doncs també hi estem totalment d’acord i per tant no tinc
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elements de contrapunt respecte del que vostè ha dit, perquè
estic totalment d’acord amb els posicionaments que ha indicat.

Respecte de preguntes concretes crec que els meus
companys ja l’han torturat prou, en el bon sentit de la paraula,
perquè realment li han fet un gruix de preguntes molt
considerable, totes elles molt interessants i, per tant, estaré molt
atent a les respostes que els doni.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Montserrat Seijas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. Sr. Quetglas,
muchas gracias por su presencia en esta comisión y por su
exposición, que ha sido muy clara, y también me remito a
esperar la respuesta a las numerosas preguntas que le han hecho
los diputados que me han precedido.

Reitero nuevamente las gracias por su presencia aquí hoy.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Enric Casanova, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo en primer lloc volia agrair-li la
seva presència aquí. Crec que ha estat una exposició que ha
aclarit alguns aspectes; està -com ha dit el Sr. Castells- molt en
sintonia amb el que exposa el document d’Illes per un pacte, ja
ens fa pensar que han participat en la redacció, però ha parlat
d’una sèrie de coses que m’agradaria matisar o almenys acabar
d’aclarir per tenir un posicionament, perquè la finalitat
d’aquesta comissió és poder arribar a un pacte per poder
transmetre-ho a una futura llei educativa que reculli tots aquests
aspectes. Per tant jo li volia demanar alguna pregunta que
potser és barreja amb les que ja li han fet, però com que em
toca parlar sempre al final, sempre me toca... recollir coses.

La meva primera pregunta és, respecte a la inestabilitat,
vostè ha dit que hi ha una inestabilitat normativa, però també
ha parlat d’una societat canviant. A mi m’agradaria veure, des
del posicionament del Col·legi de Psicopedagogs, com encaixar
una normativa més o menys estable en una societat canviant,
sobretot la societat de les Illes Balears, a les quals arriba molt
gent cada any, i per tant es modifica i també s’han d’introduir
tots aquests canvis tecnològics, la introducció de les noves
tecnologies, de les TIC, de les noves formes d’aprenentatge,
dels nous mètodes, etc.

Després també demanava als partits polítics que s’ha de
cedir, i m’agradaria demanar-li que en aquesta cessió..., és a
dir, si hem de cedir, per part del col·legi que vostè representa

què considera que no es pot prescindir, és a dir, què no és pot
cedir, quines coses o quins aspectes no es poden cedir, una
mica per considerar-ho com a imprescindible?

Una de les coses que ha ressaltat que són imprescindibles és
parlar de l’escola inclusiva i ho ha relacionat, per una banda,
amb la necessitat de recursos, i m’agradaria a veure si pogués
matisar, perquè l’escola inclusiva no és sols una qüestió de
recursos, sinó també una qüestió de currículums, com n’hem
parlat abans i, per tant, com considera el col·legi la possibilitat
d’arribar més enllà dels currículums establerts a la possibilitat
dels currículums personals? És a dir, realment una escola
inclusiva seria aquella que no és que faci l’adaptació del
currículum a l’alumne, sinó que el currículum s’adapti a les
necessitats i per això cal no sols personal, sinó també tot unes
eines de formació del professorat, d’organització del centre,
etc. Per tant, m’agradaria que... què és el que considera
imprescindible per arribar a tenir una escola inclusiva.

Ja per acabar, ha parlat de l’educació per a la vida i
l’envelliment actiu, m’agradaria que ampliàs la seva visió
respecte a com hauria de ser o com hauria d’estar completada
en una futura llei educativa la formació d’adults, si com a un
sistema, com un retorn constant al sistema o com a un sistema
específic per a les persones adultes?

Res més, moltes gràcies i esper les seves respostes.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per contestar les preguntes i
observacions formulades pels grups parlamentaris té la paraula
el Sr. Joan Josep Quetglas i Mas, per un temps, segons el
programa, de cinc minuts, i, tenint en compte el nombre de
preguntes que han plantejats els senyors diputats, idò es farà
una interpretació ample d’aquest termini.

EL SR. DEGÀ DEL COL·LEGI OFICIAL DE
PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA DE LES ILLES
BALEARS (Joan Josep Quetglas i Mas):

En primer lloc, intentaré respondre algunes de les
preguntes, no sé si a la totalitat de preguntes. Bé..., en relació
amb l’abandonament escolar, s’ha demanat si tenim algun tipus
de diagnòstic, el col·legi com a tal no té cap diagnòstic. Ara bé,
a nivell de diferents estudis està clar que, com s’ha dit, tenim
un tema de model productiu de la nostra societat, tenim un tema
de la rotació de l’alumnat, és a dir, quan parlam de nouvinguts,
no els nouvinguts que comencen dia 1 de setembre l’escola, és
que es poden presentar a qualsevol moment, és a dir, durant un
curs escolar la incorporació de nous alumnes es pot produir el
mes de març, i això suposa a nivell de professorat unes
dificultats per poder integrar aquests nouvinguts.
Paral·lelament, ja no diguem si hi ha problemes lingüístics, que
no entenen cap de les nostres llengües, trobam que els mestres
fan... miracles no, el següent.

Forma? Idò s’ha de tractar d’incorporar aquesta gent als
centres educatius, ara bé, el que necessita el professorat és un
+1, la figura del +1 del professional de suport al professor de

 



1274 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 81 / 8 de març de 2018 

centre s’ha de generalitzar encara més, precisament per poder
cobrir totes aquestes necessitats de població concreta i per a
altres necessitats de deficiències que pugui tenir l’alumnat.

Se’ns ha demanat si l’administració consulta el col·legi, idò,
en ocasions sí, ara el més recent és que precisament per al
decret d’escoletes, bé, se’ns ha demanat per formar part d’una
comissió relacionada amb el decret d’escoletes, encara està per
convocar aquesta comissió. Se’ns convoca puntualment.

Com he dit abans som un col·lectiu, entre cometes, recent,
duim setze anys i tampoc no massa nombrós, és a dir..., el
nostre volum de col·legiats està al voltant de les 400 persones.
De vegades tenim dificultats per poder assistir a les diferents
comissions, a les diferents reunions a les quals se’ns convoca,
precisament perquè nosaltres normalment tenim altres tasques
professionals i això suposa a un moment determinat combinar
la col·laboració del col·legi amb la teva vida laboral.

El tema del finançament. Nosaltres... ja ho he comentat a la
meva exposició, era un tema clau el finançament. Està clar que
el nostre finançament du un acumulatiu de..., diguem que fa
encara més precària la situació a les nostres illes, pel que hem
dit abans, per una població flotant molt gran i també pel tema
dels nouvinguts. No és suficient el finançament, està clar que
el finançament ara no és suficient, no sé si hauria de ser el 4, el
5 o el 6, però amb el que hi ha ara, no anam.

Millores concretes. Tal vegada el pacte educatiu concreta
massa coses, potser això fa que sigui més difícil arribar a un
acord, s’hauria de fer potser un poquet més general, però la
intenció és el compromís de dur-lo endavant per tots els grups
polítics governi qui governi.

Bé... En el tema de formació de docents, numerus clausus.
Com ja s’ha dit la formació dels professionals, dels títols de
graduat en educació infantil i educació primària, tenen una
formació encaminada a la docència; això és nota a l’hora de la
seva tasca. Els seus coneixements pedagògics, els seus
coneixements didàctics no tenen res a veure amb els
coneixements del professorat d’educació secundària. S’ha fet
molt, ha passat d’un CAP a un màster en professorat, però no
basta. Quin mode seria l’adequat?; està clar que hem millorat
amb el màster, potser s’hauria d’incrementar un segon any de
màster amb més pràctiques, però el que hem posat damunt la
taula a llarg termini, l’existència d’un títol de grau en
secundària específic per a la docència, això milloraria, creim,
la qualitat d’aquests professionals i a la vegada repercutiria en
l’abandonament escolar. Hem dit que l’abandonament escolar
ve produït pel sistema productiu que tenim aquí a les nostres
illes, que fa molt golós que els alumnes amb una manca de
titulació de forma immediata pugui accedir al sistema escolar,
però també segons quins mètodes pedagògics que s’estan
utilitzant o, millor dit, segons quin tipus d’impartició de
classes, d’una forma..., estantissa, fa que la gent, que als joves
no els sigui atractiu continuar estudiant.

Quant a la modificació dels currículums, bé... creiem que
els nostres currículums són tal vegada molt extensos, molt
llargs; hi ha països en què els currículums són 40 pàgines, i
nosaltres en tenim “tropecientas”, és a dir, el currículum

s’hauria de simplificar i deixar una part, diguem, a l’adaptació
de cada centre. 

La immigració no la consideram una amenaça sinó un fet
positiu i enriquidor. Ara, el problema és el tant per cent de
nouvinguts que, vulguis o no, pot arribar a desestabilitzar el
grup classe en un moment determinat. I sobretot la concentració
d’aquests nouvinguts a segons quins centres; hi ha centres de
Palma en què, bé, allò estrany és trobar un mallorquí; per
exemple a l’Escola Graduada més del 80% dels alumnes no són
de les nostres illes. Això és un factor que s’hauria de veure com
es podria compensar o distribuir aquesta quantitat de persones
no sempre en els mateixos centres sinó a tots els centres de les
nostres illes, també concertats.

Bé, s’ha comentat la inestabilitat normativa en relació amb
la societat canviant, és a dir, a Espanya hem tengut set lleis,
però quan parlam de societat canviant aquí estam parlant de les
noves tecnologies, de la societat de la informació, que és
necessària una innovació; aquesta innovació potser..., sense
reformar una llei es pot incorporar; són temes més tècnics, o
així ho entenem, és a dir, s’ha d’apostar per la innovació.

També s’ha comentat en quines coses podem cedir i en
quines coses no podem cedir. Bé, torn al mateix; tal vegada per
poder arribar a consensuar aquest pacte no s’han de concretar
tantes coses; en què podeu cedir o no dependrà de cada entitat,
de cada associació dins les seves prioritats.

En el que fa referència a la formació d’adults, entenem que
no només és la formació d’adults a nivell reglat, sinó una
formació d’adults no formal en la qual els ajuntaments, com
han comentat en un moment determinat, com a administració
més propera tenen un pes molt gran, només en l’educació de 0
a 3 anys sinó també en educació d’adults.

Bé, en relació amb l’alumnat que s’incorpora durant el curs,
els nouvinguts, és necessari lògicament un increment dels
professionals de suport, com hem dit abans a nivell tant
pedagògic com a nivell lingüístic.

I bé... més o manco ho he comentat tot.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltíssimes gràcies.

Idò, una vegada acabat el debat, volem agrair la presència
del Sr. Joan Josep Quetglas i Mas i de l’entitat que representa.

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