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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i els demanaria si es produeixen substitucions. No hi ha
cap substitució.

Compareixença del Sr. Serafín Carballo i García,
director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, i del
Sr. Antoni Salvà i Salvà, representant de l’Assemblea de
Docents, 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.

Compareixença 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.

Doncs passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a la compareixença del Sr. Serafín Carballo i García, director
de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, i del Sr. Antoni
Salvà i Salvà, representant de l’Assemblea de Docents, prevista
al Pla de treball de la ponència per a l’estudi del document
lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes
Balears i elaborat sobre la feina feta per Illes per un Pacte
Educatiu, per tal que exposin la seva visió i opinions sobre la
matèria pròpia de la ponència, especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb el seu àmbit d’actuació.

Aquesta presidència els vol informar que el Sr. Serafín
Carballo García ha comunicat que per motius laborals no pot
assistir a la sessió d’avui.

Així mateix, i d’acord amb l’article 73.2 del Reglament del
Parlament, es proposa una alteració de l’ordre del dia d’avui,
en el sentit d’incorporar-hi la compareixença del Sr. José
Manuel Bar i Cendón, president de l’Associació d’Inspectors
Educatius.

Algun grup parlamentari s’hi mostra en contra? No hi ha
cap oposició.

Passam idò a la substanciació de les esmentades
compareixences. Assisteixen el Sr. José Manuel Bar i Cendón
i el Sr. Antoni Salvà i Salvà, i la presidència, en nom de la
comissió, els dóna la benvinguda en aquesta compareixença. 

I té la paraula el Sr. José Manuel Bar i Cendón, per un
temps de vint minuts.

EL SR. PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ
D’INSPECTORS EDUCATIUS (José Manuel Bar i Cendón):

Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia senyores i senyors
diputats. Això és un petit homenatge, perquè ahir era dia 8 de

març, i he volgut portar una foto d’una mestra fent feina a la
seva classe, que no se li vegi la cara, vull dir que és un petit
homenatge per la meva part a la feina de les mestres molt
especialment.

El primer de tot és agrair la seva invitació, per a mi és un
honor que vulguin sentir la humil veu d’un inspector
d’educació i esper que d’aquesta compareixença puguem treure
una mica de profit dins la voluminosa agenda que vostès tenen.

Mirin, ADIDE és una associació de caràcter corporatiu, no
és un sindicat, no és un partit, és una associació de caràcter
corporatiu que agrupa més o manco el 80% del col·lectiu
d’inspectors d’educació, no només a Balears, som
aproximadament el 80% del col·lectiu, sinó també a tota
Espanya, dels 1.400 inspectors que hi ha Espanya,
aproximadament uns 900 i busques estan afiliats a ADIDE
també i, per tant, és una associació crec que prou
representativa. Però el que a mi m’enorgulleix més és que
agrupa gent de totes les tendències i ideologies; és a dir,
tenim... tenc l’orgull de compartir la meva associació amb gent
que simpatitza amb uns partits i que simpatitza i fins i tot milita
a uns partits i a altres, això m’omple d’orgull perquè dóna una
transversalitat i un pluralisme a la meva associació que
m’enorgulleix molt.

Els inspectors d’educació tenim una sort enorme a l’hora
d’exercir la nostra professió i és que pens que som l’únic
col·lectiu que pot disposar de la visió més global, més
transversal i més completa del sistema educatiu per dues raons,
per ubicació i també per experiència personal. Per ubicació, per
una senzilla qüestió, perquè nosaltres estam a peu d’obra, en
contacte diari amb tots els membres de la comunitat educativa,
treballam amb pares i mares, treballam amb famílies, treballam
amb professors, treballam amb equips directius, treballam fins
i tot amb alumnes, i no necessitam que ens ho contin, és que ho
veiem, som a peu d’obra i ho veiem, no necessitam, diguem...,
que ens venguin..., però, és clar, vénen i els donam atenció,
òbviament; però jo crec que aquest mig camí que tenim entre
l’administració i els administrats és un lloc, una talaia diguem
privilegiada.

I la segona cosa també per experiència personal, gairebé
tots els inspectors, gairebé tots, han estat alumnes, han estat
professors, han estat pares o mares, la majoria, han estat
membres dels equips directius i fins i tot n’hi ha que han estat
gestors de l’educació, per tant, tenim una visió completament
transversal de tot el sistema que, home!, si la podem posar al
seu servei estarem molt contents.

Mirin, per raons d'exposició i de temps, em centraré només
en el que consider els aspectes més rellevants del món educatiu
i que des d’aquesta institució he pensat, jo confio molt en
aquesta institució, tenc molt altes expectatives respecte
d’aquesta institució, i jo crec que són els aspectes els quals des
d’aquesta institució més es pot fer per millorar-los, sobretot a
través d’un pacte educatiu i a través de la seva iniciativa, ja
sigui legislant, vostès fan lleis, però també instant
l’administració, ja sigui l’administració central, ja sigui
l’administració autonòmica.
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Mirin, els passaré un powerpoint per facilitar i per fer més
via en la meva intervenció. He situat 10 centres d’interès en la
millora del sistema educatiu, o sigui, hi ha moltes més coses,
moltíssimes més, però miraré quins són els aspectes de més
interès o que tenen més marge de millora en relativament poc
temps; són coses que podem millorar en poc temps, i alerta, una
precisió, en educació poc temps són 4, 5, 6 anys, les reformes
de calat per veure’n els resultats són a més llarg termini, són 10
anys. Per cert, aquest és un dels motius per fer un pacte, un
pacte que doni estabilitat. 

Aquestes són les àrees, ja els dic, trobaran a faltar coses, hi
ha més coses: el professorat, la millora de la competència, la
direcció dels centres educatius, el desenvolupament curricular,
l’avaluació del sistema, el trànsit entre etapes, -no, no cal Sra.
Riera, això serà per a vostè al final... n’he portat un per a cada
portaveu, si no m’he equivocat n’he portat per a tots-, vull dir
els recursos de..., (...), la formació professional, implicació i
participació de la societat, la inspecció educativa. La inspecció
educativa, perquè he de parlar d’allò meu també, si tenc temps.

Bé, vostès em demanen opinió sobre el document del Pacte
per l’Educació, tots aquests temes estan d’alguna manera
recollits en el document del Pacte per l’Educació, el que passa
és que hi ha petites diferències d’èxit, nosaltres tenim un acord
general sobre aquest document, però hi ha coses que ens
agradaria emfatitzar més o manco, però, en qualsevol cas, tots
aquests aspectes hi estan d’alguna manera recollits.

Mirin, faré una repassadeta molt ràpida i després em
concentraré... de cada un d’aquests aspectes, els he posat quins
serien els nuclis, desgranat una mica, esmicolat, crec que es
diu, de cada un d’aquests focus d’atenció i al final he posat
unes propostes, humilment, són propostes i, per tant, són
modificables. N’he posades aproximadament unes 60, n’hi ha
unes 60 i busques, no les he contades totes: sobre el
professorat, què passa amb la seva formació prèvia?, què passa
amb la selecció?, què passa amb el treball docent? -més
endavant em concentraré una miqueta més en això-; la direcció
dels centres educatius, el lideratge pedagògic, l’autonomia
organitzativa pedagògica, la formació i avaluació de la
direcció, desburocratitzar, què important això!, desburocratitzar
la funció directiva.

El desenvolupament curricular, mirin vostès, assistim a un
canvi paradigmàtic en la metodologia i en els continguts de
l’educació impressionant, des de les administracions, des dels
que governen i des dels que legislen hem d’acompanyar aquest
canvi metodològic perquè si no ens quedarem desfasats, les
escoles correran més que nosaltres, vulguem o no. Però l’ideal
seria per descomptat acompanyar-les.

L’avaluació del sistema. L’IAQSE fa una feina
extraordinària en aquest tema, ha vingut aquí el director de
l’IAQSE, a una compareixença, jo crec que el futur va per aquí
i la nostra informació del present i de les perspectives de futur
vénen per aquí.

Trànsits entre etapes, en això, uf!, fem aigua per tots els
costats, molt especialment en el trànsit de la primària a la
secundària. Parlarem d’això, també.

Repetició de curs i abandonament prematur. Bé, aquesta és
la meva obsessió darrerament, ens ho diuen tots els organismes
internacionals: “Per favor, suprimiu, llevau això d’una vegada;
llevau això d’una vegada”, ens ho diu tothom. Schleicher, al
Congrés dels Diputats, Andreas Schleicher, que és el director
del programa PISA, a la seva compareixença al Congrés dels
Diputats, va dedicar una part important de la seva intervenció
a dir “escolteu, això ja no”, però bé, parlarem d’això.

Recursos per a l’atenció a la diversitat, essencial, perquè si
no volem repeticions alguna cosa hem de fer, no és la promoció
automàtica, i per tant això és important.

Formació professional és una cosa també que ha estat
matèria de preocupació en aquesta comissió, ja ho he llegit,
també introduiré una sèrie de propostes però per escrit, perquè
no sé si hi haurà temps.

Implicació i participació de la societat. Mirin vostès, si una
societat no s’interessa per l’educació, si no aconseguim que la
societat s’interessi per l’educació, no la farem progressar.
Llegia l’altre dia que a Japó les associacions de mares i pares
tenen moltíssima més força que els sindicats, que els partits
polítics; tot gira al voltant de l’escola, i les famílies fan girar
una bona part de la seva vida quotidiana i del seu
associacionisme a partir de les escoles. Estem encara molt
lluny, geogràficament, per descomptat, però estem molt lluny
de Japó, però per això Japó té un dels primers llocs en els
resultats de PISA, per la implicació de la societat. Qualitat de
l’educació, valoració de l’educació i implicació social van
unides.

Llavors, la Inspecció Educativa, de la qual parlaré també al
final, por aquello de qué hay de lo nuestro, en parlaré una
miqueta, però sobretot de com n’estam de gelosos de la nostra
independència tècnica.

Mirin, ho concentraré tot en dues coses o tres. Primer, el
tema del professorat. A veure, el professorat, hi ha una frase
molt famosa que va pronunciar un alt funcionari coreà però que
recull l’Informe McKinsey, que segurament vostès coneixen
l’informe -no sé com vaig de temps- que recull l’Informe
McKinsey i la va fer molt famosa aquí, i és que no hi ha cap
sistema educatiu, cap, que sigui millor que els seus docents; la
qualitat dels docents marca essencialment, dràsticament, la
qualitat del sistema educatiu. Per tant això és el que hem de
cuidar, el que hem de cuidar si volem millorar, i sobretot si
volem millorar, com diu l’Informe McKinsey, probablement en
quatre anys faríem millores molt substancials dels nostres
resultats PISA i en la qualitat del nostre sistema si cuidam el
tema del professorat. 

Aquí hi ha coses que són importants: el tema de la formació
inicial; no estem formant bé els docents en el tram inicial.
Mirin, jo tenc un filla que ha acabat la doble menció PT AL, li
encanta, ha descobert, diguem, la seva vocació de futur, i a la
seva carrera ha estudiat Magisteri fora d’aquí, no a la UIB -si
fos a la UIB igual no ho diria-, a una altra universitat. Idò dos
anys d’aritmètica, un any de geometria, tres anys de
matemàtiques al màxim, impartides per un professor o una
professora que venia de la Facultat d’Exactes i era la professora
associada, i li dic: “Carai, Elena, tu deus saber moltes més
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matemàtiques que...”; em diu: “Sí”; “i saps com ensenyar-les?”,
“oi, no”. Això a Magisteri. Què passa si estudiam ciència,
biologia, a la Universitat, o física, o matemàtiques, exactes...?,
quina formació didàctica tenim? Per tant podem tenir
moltíssims coneixements de les matèries, ah carai, però no
sabem com impartir-les, i això ho acaben patint els alumnes.
Per tant, formació inicial. Nosaltres apostaríem per una
formació que sigui rellevant, que sigui coherent amb el que s’ha
de fer, amb una selecció rigorosa, això sí, hem de canviar el
sistema de selecció dels nostres professors, aniríem a un
sistema tipus MIR, el Llibre blanc li diu Sistema DEP -no
m’agrada, perquè això de DEP sembla “descanse en paz”,
però...-, vull dir que el sistema MIR podria ser però aplicat als
mestres, un sistema de selecció rigorós, però amb unes
pràctiques llargues i tutelades. Això ho diuen també tots els
organismes internacionals, pràctiques de llarga durada
remunerades, però, eh, remunerades, perquè si no els sindicats
no ho aguantarien, òbviament, però..., vull dir almanco dos
anys de pràctiques amb un sistema de selecció prèvia i un
sistema de selecció posterior, com fan els metges. El nostre
sistema sanitari té un prestigi internacional impressionant i
tenim un molt bon sistema sanitari, amb bons professionals. Bé,
idò podríem aprendre qualque cosa d’ells.

I després hi ha el tema, home, per descomptat, del treball,
el treball cooperatiu. Mirin vostès..., bé, ara record que hi ha
experiències que s’estan fent a altres comunitats autònomes que
aquí podríem aprofitar. El treball cooperatiu dels docents
millora immediatament la qualitat de la feina, el rendiment dels
alumnes i, una cosa molt important, el benestar dels docents, el
benestar... vull dir la felicitat laboral, o sigui quina altra cosa
podem pretendre? El que hem de combatre és la soledat del
mestre dins l’aula, amb totes les conductes disruptives, els
problemes que té... No, hem de treballar junts. Hi ha tres
comunitats autònomes, i aquí crec que alguna persona els ho ha
llegit, igual anam per aquest camí, també, les visites entre
centres, sobretot pel tema del trànsit entre primària i
secundària; que els mestres i els professors es visitin
mútuament, s’observin mútuament dins les aules. Basta ja de
tanta reunió de coordinació; hem de fer reunions de
coordinació, clar que sí, però hem de passar de la coordinació
a la pràctica dins l’aula. Mirin vostès, per exemple als països
orientals, alguns, Singapur, Japó, que tenen boníssims resultats
en PISA, no donen tanta importància a la mida de l’aula; quan
parlen de ràtio parlen de la interacció entre mestres i alumnes.
És una ràtio més baixa tenir dos mestres amb 30 alumnes que
un amb 15?, això ho hem de pensar; o si el treball conjunt dels
mestres dins les aules i les visites mútues són essencials, ja dic,
per al rendiment educatiu i també per a la millora del benestar
laboral dels mestres. Això surt a l’Informe TALIS, potser
recomanaria la seva lectura, l’Informe McKinsey, l’Informe
TALIS... 

Si he d’anar acabant, talli’m quan vostè..., presidenta,
perquè... Perfecte.

Bé, passaré al tema... Bé, ja ho llegiran vostès amb més
calma, el tema de la direcció dels centres educatius, direccions
que ara tenim molt burocratitzades. Els CEIP no tenen
administratius, els equips directius han de fer de tot, i hi ha
massa paperassa i per tant no hi ha temps per fer una direcció
pedagògica. Els equips directius han de tenir més lideratge

pedagògic i tenir més presència també dins les aules, respectant
l’autonomia dels docents però han d’estar molt més implicats
amb el que passa dins les aules. Mirin vostès, la vida d’un
alumne, la biografia d’un alumne escolar, la vida laboral d’un
mestre, passa essencialment dins l’aula, i ens preocupam moltes
vegades d’altres coses, de l’estructura del centre, de... No, el
més important que passa dins la vida d’un alumne, dins la vida
d’un mestre, és dins l’aula, i per tant aquí hem d’estar-hi
implicats tots.

Bé, en tema del desenvolupament curricular... Passaré als
alumnes, on els alumnes tenen tres problemes essencials, des
del meu punt de vista. Primer hi ha el tema del currículum; el
currículum que tenim és brutal, és “infumable”, “infumable”!
Què fem amb dotze assignatures?, i a més és que si haguéssim
atès els interessos corporatius dels llicenciats en no sé què, en
no sé què més, tindríem 45 assignatures, o, a més a més de 45
assignatures, 45 hores per a cada assignatura. No, hem de
racionalitzar això, hem d’anar a abordatges metodològics
diferents, abordatges globalitzats, projectes de treball, centres
d’interès..., hi ha mil maneres de treballar, i sobretot que els
alumnes treballin cooperativament, també. Jo crec que això és
una de les coses que hem de modificar.

Mirin, l’abandonament. En un context..., hi ha factors
intrínsecs, sempre ho dic, factors intrínsecs i extrínsecs a
l’abandonament. Afortunadament milloram i milloram a poc a
poc, però... havia portat una sèrie de... Aquí hi ha les dades
d’abandonament, milloram; Balears fins i tot ha millorat més
que el conjunt d’Espanya, Balears ha millorat un 5,5% des de
l’any 2014, mentre que Espanya, a la resta d’Espanya ha
millorat un 3,1, si no ho record malament

Milloram, però necessitam millorar moltíssim més perquè
estem disparats, disparats i sobretot si pensam en el context de
l’OCDE i en el context europeu..., fins i tot, en l’objectiu 2020
Europa ha marcat com a objectiu arribar al 10%
d’abandonament i a Espanya li ha donat una butlla perquè ens
quedem al 15%, però bé, estem ja al 18, Balears no, a Balears
encara ens queda molt de camí, però bé, anem per feina.

Mirin, qui abandona a qui, és la meva pregunta, la meva
reflexió, qui abandona a qui? Perquè, home!, la temptació
d’abandonar el món educatiu és molt fàcil si tenim un sector
empresarial que no té massa exigències respecte de la titulació,
és molt fàcil comprar la moto tot d’una que sortim de l’obra o
de cambrers o del que sigui, això és una temptació per al nostre
alumnat, però és una temptació especialment si va malament,
si va malament. I aquí el problema que tenim i la patologia, la
major fàbrica d’abandonament que tenim és la repetició de
curs, hem d’acabar amb la repetició de curs. Jo ja no sé com
dir-ho, però és que tenim totes les estadístiques del món..., ah,
bé, primer, i, a més, hi ha la bretxa social que té el tema de
l’abandonament. Mirin la diferència que hi ha entre els
estrangers, i nosaltres en tenim uns quants, entre els estrangers
i els espanyols a l’hora de l’abandonament, hi ha 20 punts de
diferència, 20 punts percentuals. És terrible.

Bé, què fem amb la repetició? Bé, idò resulta que tenim un
35% de repetidors, parl d’Espanya, però desprès podríem parlar
de Balears, dels quals un 10% han repetit dues vegades. Això
és insuportable. Diuen els..., bé, aquí la nostra posició a
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l’OCDE respecte de la repetició, anam al model (...), l’únic que
ens guanya en Europa és Bèlgica que no sé en què pensen, però
bé, haurien de fer la mateixa reflexió també.

Mirin el que passa amb la no idoneïtat en la repetició, de
primer de primària a quart d’ESO, la barra verda indica les
taxes de no idoneïtat a mesura que es van acumulant les
repeticions. Mirin, quan arribam a primer d’ESO, de sisè de
primària a primer d’ESO, mirin el bot que pega la no idoneïtat,
perdó, els repetidors.

És clar, quan arribem a tercer d’ESO s’estabilitza la no
idoneïtat, per què?, perquè han abandonat -perquè han
abandonat.

Mirin, a més, l’eficiència de la repetició, és increïble,
mentre que a primària, home, hi ha taxes d’eficiència de la...,
jo consider que una repetició és eficient quan l’alumne a l’any
següent ho aprova tot i és completament ineficient si en torna
a suspendre quatre o més de quatre, i enmig quedaria la resta.

Mirin el que passa en el trànsit de sisè a primer d’ESO,
entre la repetició eficient i la no eficient. Sí..., perdonin... Res...

Em queda només..., em criden l’atenció ja, si de cas si volen
fer alguna pregunta ja... Només em queda el tema de la
inspecció, però vull dir-los dues coses: nosaltres voldríem tenir
una inspecció molt eficient, molt modernitzada, però sobretot
tècnicament independent. 

Hi ha una manera de garantir-ho que els agradarà, de
garantir aquesta independència: vincular-la més al Parlament,
vincular la inspecció educativa molt més al Parlament, fins i tot
al Congrés de Diputats s’ha proposat, ADIDE ha proposat que
sigui el Congrés de Diputats el que triï per majoria qualificada
el cap del departament d’inspecció. 

Home, podríem fer aquí el mateix? No ho sé, no m’atreveix
a proposar-ho talment, però sí dic: si nosaltres hem de fer
informes anuals aquí, venir aquí amb el nostre informe anual,
atendre les seves preguntes; si nosaltres hem d’acceptar
encàrrecs seus, que el Parlament ens encarregui coses, i que
després vinguem aquí a rendir comptes, home, aquesta
vinculació garanteix transparència, garanteix independència,
garanteix el perfil tècnic i la no utilització com a càrrega de...
troiana, diguem, al món educatiu que crec que és una cosa
important. No som guàrdia pretoriana de ningú, som gent
que..., un servei públic que vol assessorar, que vol ajudar els
equips directius, que vol ajudar i posar-se al servei de tota la
comunitat educativa. Aquest és el nostre objectiu.

Per tant, per acabar, pactin per favor! Esperam, tota la
comunitat educativa espera de vostès que pactin, crec que ho
aconseguiran.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bar. Ara té la paraula el Sr. Antoni
Salvà, per un temps de vint minuts.

EL SR. REPRESENTANT DE L’ASSEMBLEA DE
DOCENTS (Antoni Salvà i Salvà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats
de la comissió  d’aquest pacte polític per l’educació. Abans de
res m’agradaria agrair que al Parlament de les Illes Balears es
parli i es reflexioni d’educació, crec que sentir aquestes
parets..., aquestes paraules i aquestes reflexions ajuda a tot el
que ens interessa que és que l’educació millori.

Els docents necessitam amb urgència repensar l’educació i
treballar tots i totes per garantir l’exercici d’un dret perquè
l’administració de la qual vostès formen part, han de prestar un
servei públic, amb els infants i joves de les nostres illes com a
principals destinataris. Això és un tema que tenim molt clar i
també pensant en el nostre futur com a país i com a poble.

Venim, com deia la cançó, d’un silenci molt antic i molt
llarg, i no vull dedicar molt de temps d’aquesta intervenció a
recordar les malaurades circumstàncies que varen portar als
docents de les Illes Balears a establir-nos, a mobilitzar-nos des
dels claustres dels centres i establir-nos com a assemblea de
treballadors per promoure una vaga indefinida al sector
educatiu. Com tots ja saben, va ser una mobilització sense
precedents, quantitativament i qualitativa, i una mobilització
molt particular, en el sentit que no es reclamaven a la mesa
reivindicativa principalment aspectes laborals i salarials, sinó
especialment mesures per a la reversió de polítiques tòxiques
que hi havia en aquell moment i per la qualitat de
l’ensenyament.

Tant a les comissions de treball de l’Assemblea de Docents
i de forma paral·lela a les activitats de mobilització, resistència
i defensa jurídica, un grup de mestres i professors ens vàrem
reunir en una comissió pedagògica per tal de tenir un espai de
debat i de contacte pel que fa a qüestions pedagògiques i de
metodologies de l’educació.

Va ser en aquest context, amb un conflicte educatiu encara
viu, quan el col·lectiu Menorca Edu21 va convidar el comitè de
vaga a participar en una reunió representants de la comunitat
educativa de Balears que va ser moderada pel president de la
Fundació Bofill Ismael Palacín.

El fil conductor d’aquella trobada a Ses Salines de Fornells
a l’agost del 2014 amb el col·lectiu Menorca Edu21, la
Plataforma Crida, el Cercle per l’Educació, Pitiüses per un
pacte i la Federació Pares i Mares d’Alumnes apuntava ja la
necessitat d’establir un pacte educatiu a Balears que plantejàs
una alternativa pròpia a l’enfilall de lleis educatives estatal
d’aquests darrers 25 anys cada cop més centralitzadores,
intervencionistes, i la més recent, la LOMCE, n’és l’exemple
més destacat.

De la mateixa forma que l’àmbit reivindicatiu... els docents
varen voler ser agents actius dins la comunitat educativa de les
Illes, juntament amb col·lectius que compartíem el propòsit de
cercar un pacte que entengués l’educació com a servei públic
accessible a tothom, una educació de qualitat, democràtica,
oberta al món des de l’arrelament al nostre territori, des de la
llengua catalana, la cultura pròpia i adaptada al complex teixit
social. Vàrem fer servir una metodologia participativa
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fonamentada en el coneixement compartit i la presa de
decisions fonamentades en el consens.

L’Assemblea de Docents va promoure un procés en xarxa
en què les assembles de centre varen tenir l’oportunitat de fer
esmenes a un primer text basat en les propostes del col·lectiu
Menorca Edu21. Aquest document es va enviar a mitjan mes de
novembre de 2014. Hi va haver debats als centres i el comitè de
vaga va rebre més de 400 esmenes que vàrem recollir, les
vàrem agrupar i les vàrem debatre després a assemblees obertes
de docents durant els mesos de novembre i desembre d’aquell
any, assemblees que es varen celebrar a centres educatius, al
CEIP Rafal Vell i al Berenguer d’Anoia, fins a quatre reunions
els capvespres, molt intenses per fixar les esmenes que havien
de traslladar al col·lectiu Illes per un pacte.

Fruit d’aquestes assemblees són les esmenes que vàrem
presentar oficialment i que varen configurar el primer
esborrany del document al plenari del col·lectiu que es va
realitzar el mes de gener de 2015, juntament amb la resta
d’entitats redactores. Cal dir que gairebé totes les esmenes de
l’Assemblea de Docents varen ser incorporades al document de
consens i és important assenyalar que els punts que estaven
pendents de desenvolupament o en els que es considerava que
no hi havia el consens suficient, es va establir o es varen cercar
fórmules perquè hi hagi diàleg, participació i cerca d’acord.
Això passa en qüestions com amb el professorat, que
consideràvem que s’havien d’establir mesures de diàleg per
desenvolupar aquests temes.

Aquest document esmenat va ser retornat a les assemblees
de centre i es va ratificar amb una votació per majoria
qualificada. Per tant Assemblea de Docents a partir d’aquell
moment aquest document se’l va fer seu i va continuar la
implicació amb el col·lectiu d’Illes per un pacte. Això va passar
en el plenari de 23 de gener de 2016 a Palma després d’un
segon procés de consulta i participació amb els sindicats
d’ensenyament que hi van voler participar. A instàncies
d’aquests col·lectius en aquest darrer document es van
incorporar referències explícites al paper dels sindicats en
aquells aspectes que afectaven condicions i drets laborals, i no
es varen fer moltes modificacions significatives respecte del
document que varen ratificar el mes d’abril de 2015. 

El resultat d’aquesta feina que es va realitzar des de la base
de la participació col·lectiva ha seguit el seu tràmit
institucional, primer des del compromís públic del Govern amb
l’execució del seu plantejament en un acte el 5 de març de
2016, continuant amb la tramesa al Consell Escolar de les Illes
Balears, i després d’un llarg debat a la comissió específica
d’aquest organisme el text va ser aprovat finalment al plenari
del 4 d’abril de 2017, que és el document que tenen entre mans
i que és l’objecte del tràmit parlamentari que estau realitzant
ara mateix.

La idea és que aquest text sigui el fonament d’una llei
educativa de les Illes Balears, una llei educativa que no hauria
de ser un desenvolupament de la LOMCE ni de lleis estatals,
sinó que hauria de ser una expressió de la voluntat política que
emana de l’article 36 de l’Estatut de les Illes Balears, que
estableix que la comunitat autònoma té les competències per
legislar sobre educació en tots els nivells. Evidentment...

m’atrevesc a dir que, bé, tenim lleis orgàniques que estan
establertes com a legislació bàsica; és cert, però l’Estatut també
entenem que és una legislació orgànica que també s’ha de
respectar, i pensam que bona part del conflicte educatiu i bona
part de la situació amb què ens trobam a l’educació vénen
precisament no tant d’una llei o d’una altra sinó del fet que hi
ha hagut tot un enfilall de lleis pendulars que no han permès
progressar en l’educació, i que entenem que han trepitjat
competències pròpies de la comunitat autònoma pel que fa al
desenvolupament legislatiu.

He volgut fer un recordatori breu del recorregut d’aquest
document de pacte per deixar palès que com totes les
iniciatives que parteixen des de la base i en què hi ha hagut una
gran diversitat d’interlocutors aquest ha estat un procés
participatiu molt llarg, no ha estat gens fàcil i els docents hem
hagut d’escoltar, entendre i valorar opinions d’altres col·lectius
de la comunitat educativa. Aquestes opinions moltes vegades
han estat enfrontades; d’altres, discrepants; d’altres, amb
matisos; però en la major part han estat coincidents, i fruit
d’aquesta coincidència és el document que tenim ara mateix.

Entenc que el propòsit d’aquesta comissió és que el pacte
social consensuat per la comunitat educativa esdevingui un
pacte polític en el qual s’impliquin i participin les distintes
ideologies que estan representades per vostès en aquest
parlament. Deixau-me dir també que hauria de servir també
perquè mai més l’educació no sigui utilitzada
irresponsablement com a eina partidista i de captació
demagògica de vots. No podem jugar amb el futur del país a
canvis de fatus i volàtils rèdits electorals. La comunitat
educativa en general i els docents en particular necessitam que
acordeu un pacte polític que comporti un compromís explícit i
decidit per l’ensenyament. 

Per això permeteu-me recordar-vos que no hi ha receptes,
i d’aquí tota la meva digressió de com s’ha arribat a aquest
document i quina feina s’ha fet des de la base. Més que
negociar hem après que cal dialogar, cercar punts d’encontre i
adoptar compromisos que guiïn una acció de govern que
permeti que el sistema educatiu de les Illes Balears iniciï un
ineludible i necessari canvi de millora; no podem continuar així
com hem funcionat aquests darrers anys. Aquesta millora els
docents pensam que ha d’anar més enllà dels indicadors
quantitatius de resultats acadèmics, titulació i de reducció
d’abandonament escolar, que són objectius que s’han d’assolir.
El document del pacte social que es pren en consideració en
aquesta comissió fa propostes molt concretes de millora en
aspectes com l’augment de recursos disponibles als centres, les
infraestructures educatives, la formació inicial i continuada del
professorat, la participació democràtica de la comunitat
educativa, l’administració educativa i l’exercici lliure,
responsable i reconegut de la professió docent.

I tot des del plantejament que pensam que la missió de
l’ensenyament no hauria de ser altra que facilitar que els
ciutadans d’aquest país puguin tenir una formació que al llarg
de la vida els faci capaços de pensar de forma crítica i
independent, per actuar de forma lliure, responsable, en
benefici de la comunitat. Entenem que aquest és l’objectiu de
l’educació i la nostra feina hauria d’anar adreçada al fet que els
alumnes poguessin assolir aquestes competències.
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I això és el que volia dir-vos. A partir d’ara estic a
disposició de les preguntes que faceu i per precisar més coses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, i bon dia als nostres compareixents d’avui. En primer
lloc, en nom del Grup Parlamentari Popular, els vull donar la
benvinguda també en aquesta comissió d’Educació, i
manifestar el nostre agraïment per les seves exposicions.

Els he de dir que nosaltres com a grup estam interessats,
evidentment, a assolir aquests pactes o aquests acords de
mínims en què haurien d’estar d’acord tots els grups,
precisament per dotar d’aquesta estabilitat que necessita el
sistema educatiu a Balears i per millorar totes aquelles coses
que al llarg del temps ens hem anat adonant que no funcionen
degudament o que es podrien millorar. Per tant, moltes gràcies
per les seves exposicions.

I en relació amb les qüestions que voldria plantejar, van
dirigides bàsicament al Sr. José Manuel Bar. M’ha agradat molt
la seva exposició i voldria saber, en aquesta millora del sistema
educatiu a la qual tots volem arribar, quines propostes inclouria
per reduir el fracàs educatiu; vostè s’ha centrat bàsicament en
la repetició de curs, que bàsicament el fracàs és això, i ha parlat
únicament o més pròpiament del tema de l’abandonament, la
relació fracàs abandonament és ver, però quines propostes faria
sense reduir el nivell educatiu, perquè, clar, també a vegades
ens preocupa que si per reduir el fracàs i la repetició de curs
hem d’anar abaixant el llistó dels continguts curriculars, el
nivell dels continguts de les matèries, per ventura davallam
també l’adquisició de competències per part dels alumnes. Per
tant quines altres propostes podríem...?, a nivell d’incentivar
alumnes, d’implicar potser més la interacció de les famílies
amb els professors i els nins... També, bé, l’altre compareixent
si té qualque idea en aquest sentit, a part del que ja sabem, que
per ventura seria reduir una mica aquesta càrrega i centrar-nos
en competències més claus, no és ver? Si únicament passa per
fer les metodologies modernes que s’estan introduint a les
escoles, com són projectes o activitats competencials, o
qualque cosa més podríem afegir, potser a aquest pacte de
mínims podríem incloure.

També voldríem saber, perquè no s’ha dit i voldria saber la
seva opinió, si creuen en l’escola inclusiva, inclusiva de nins
amb necessitats especials. Cada vegada hi ha més nins amb
necessitats especials, o es troben més necessitats especials en
els nins; falta personal de suport, no d’ara sinó de sempre,
evidentment, cada vegada més perquè hi ha més necessitats,
però després hi ha tot un àmbit de nins autistes i amb tota una
sèrie de necessitats que van a educació especial; si creuen o no
en aquesta educació inclusiva a base d’aules UEECO, si és un

tema de recursos, o si no bastaria afegir recursos perquè podria
afectar també la igualtat d’oportunitat de tots, perquè és un poc
l’etern debat que per integrar uns nins potser feim una equitat
entre tots i disminueix la igualtat d’oportunitats d’altres, i és un
debat que ens preocupa bastant, a nosaltres.

I després voldria saber també la seva opinió en relació amb
una qüestió que va plantejar l’altre dia el president del Consell
Escolar, que va dir que l’important era assolir acords mínims,
un pacte de mínims entre nosaltres, unes propostes, es
plasmassin o no en llei, perquè quasi era més important que les
modificacions, els acords legislatius es fessin en l’àmbit estatal,
que en definitiva és l’estructura bàsica que tenim totes les
comunitats, perquè els nins de Balears tenguessin els mateixos
nivells que els d’altres comunitats, però que nosaltres
tenguéssim una estabilitat quant a propostes com a grups
polítics, i nosaltres pensam que això és important. Evidentment
si després ve una llei, idò benvinguda sigui, però sobretot que
hi hagi aquests acords de mínims i unes modificacions i un
consens legislatiu a nivell estatal.

I moltes gràcies novament als dos compareixents per les
seves intervencions.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies als dos
compareixents, per la seva presència i per les seves aportacions
que trob d’importància, com totes les que es fan durant aquesta
ponència. Començaré fent una sèrie de preguntes adreçades a
tots dos i després a cadascú de vostès.

Com a preguntes generals, m’agradaria conèixer l’opinió
sobre aquesta proposta de MIR que ha sortit per part del
Govern de l’Estat, la proposta de MIR que ha sortit per part del
Govern. Vostè Sr. Bar ha dit que seria una de les maneres...,
perquè és un problema que afecta clarament a la formació del
professorat i a la preparació del professorat per tal de poder
assolir d’una millor manera el desenvolupament de la seva
tasca dins l’aula, que s’ha repetit prou que és el que hem de fer,
vostè ho ha repetit, centrar-nos en la feina dels docents dins
l’aula i en com es desenvolupa aquesta feina, i que sembla, i en
això sembla que hi ha acord, que no tots els professors i
professores surten preparats per tal de poder desenvolupar
aquesta feina i com aquest MIR podria solucionar això. Vostè
ha dit que amb unes pràctiques remunerades, perquè si no els
sindicats no ho acceptarien, jo crec que no ho acceptarien els
professors i les professores mateixes, no? No és una qüestió de
sindicats, és una qüestió de dignitat també i d’allò que és just,
i de no fer feina gratis, és clar. Bé, la seva opinió respecte
d’això.

Després per a tots dos també, ho ha dit la Sra. Riera, jo crec
que és una qüestió importantíssima, el tema de l’eliminació de
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les repeticions de curs i com això es pot pal·liar. És clar,
normalment amb personal de suport, però quines mesures a
banda del personal de suport per tal de poder ajudar aquests
nins i nines que no superen els mínims i com es pot ajustar
això, perquè hi ha un desajust, si no s’arriba al punt al qual se
suposa que ha arribat la mitjana o la mitja del grup, després
s’arrosseguen mancances que com se solucionen? Clarament
això caldria solucionar-se amb contractació de més personal,
personal de suport i, a banda d’això, quines altres mesures,
també ja ho han demanat abans.

Després hi ha una qüestió que es repeteix aquí sovint i que
em fa molta gràcia perquè podríem fer recomptes d’aquests de
palito, palito, palito, les vegades que s’ha repetit la frase: els
currículums són “infumables”, són “infumables”; això s’ha
repetit aquí literalment moltes vegades. Què es fa i què es pot
fer a nivell de llei, aquí, una llei autonòmica amb les
competències que tenim? Si no és dotar de més autonomia als
centres, què es pot fer per tal de què els currículums no siguin
“infumables”? I jo crec que és una qüestió absolutament
cabdal.

Preguntes ja directes al Sr. Bar. Els recursos humans dels
quals disposen vostès actualment són suficients per
desenvolupar la seva feina?

Reclamen vostès, ho ha dit, que el seu paper sigui diferent
del que fan avui, fins i tot ha parlat de què es controli la feina
des del Parlament. Jo això no ho havia sentit i m’ha sobtat
també que aquesta sigui una de les possibilitats per tal que
canviï l’impacte de la seva feina. A Finlàndia per exemple no
hi ha inspectors. Pensen que es necessari realment i com es
podria millorar la feina que vostès fan?

La qüestió de la burocratització és absolutament una queixa
generalitzada dins el món docent, i totalment d’acord, a més a
més estam d’acord que és massa. I com es pot reduir aquesta
burocratització per tal que facin el que vostè ha dit, que es
dediquin a la feina de coordinació que han de fer?

I aquest tema de l’autonomia, per tal que l’administració
doni més marge perquè els centres puguin fer la seva feina.

I per al Sr. Salvà. Bé, el tema de l’abandonament escolar,
vostè ja ho ha dit prou, s’ha explicat prou bé aquest tema i no
hi incidiré. Però del Sr. Salvà, m’agradaria saber, com a
representant d’un dels col·lectius que va posar en peu de guerra
la comunitat educativa amb el tema de la resposta al TIL, com
pensen que tota aquesta mesa reivindicativa, com pensa que
s’ha desenvolupat el seu compliment fins ara?

I què queda per fer de tots els punts que recollien vostès,
amb bon criteri segons el meu punt de vista, en aquesta mesa
reivindicativa?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, ja acab, Sra. Presidenta, un momentet. Finalment, hi ha
una qüestió importantíssima, i amb això acab, que és el tema
del finançament.

Ara, justament ara durant aquesta setmana hem vist com el
Partit Socialista, també Podemos, hem sortit de la sots-comissió
del pacte educatiu per una qüestió relacionada amb el
pressupost, amb la reclamació del 5% dedicat a inversió en
educació. Aquí tenim un 3% congelat, i m’agradaria conèixer
l’opinió de tots dos respecte d’aquesta necessària inversió per
al millor desenvolupament del nostre sistema educatiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Bar i Sr. Salvà,
per les seves compareixences, intentaré que em basti el temps,
perquè si no la presidenta em renya. 

Pas a fer les preguntes al Sr. Bar, intentaré ser el més
concret possible. He trobat a faltar una mica a la seva
intervenció, almanco dins el tema dels 10 centres d’interès, i jo
també som una de les persones que pens que els recursos no ho
són tot, però sí alguna al·lusió a la importància dels recursos.
Per exemple, a un moment donat ha dit que per ventura les
ràtios no són tan importants com per ventura la manera de fer
o el fet de tenir per exemple 2 docents a una classe de 30,
enlloc d’una de 15. Però al final això, entendrem tots, que és
una qüestió de recursos, i més a un model educatiu com el
nostre, que ja ve d’un dèficit en el finançament quan es va fer
el traspàs de competències, i que, a més, ha d’enfrontar una
realitat d’un curs educatiu que dia rera dia va incrementant el
seu alumnat amb corporacions externes. Per tant, m’agradaria
saber la seva opinió sobre el tema dels recursos, el finançament
que ja li ha fet també la meva companya.

Sobre el tema de desburocratitzar la feina, o la funció
directiva, pensa que realment és feina dels propis directors i
directores o que hauria de ser, en tot cas, política de
l’administració? Perquè jo crec que qui burocratitza no només
la feina dels directius, sinó dels docents, és l’administració.

Sobre l’avaluació, que jo crec que és una de les funcions
clau de la inspecció, no pensa que se segueix centrant en excés
en el tema dels resultats acadèmics i descuida molts d’altres
factors? Perquè entenc que pràcticament tots els ítems que
vostè ha assenyalat serien avaluables, però, en canvi,
l’avaluació, ja sigui per part d’instituts com l’IAQSE, o per part
del desplegament de la funció inspectora, se centra sobretot, o
se segueix centrant, al meu parer, en el tema dels resultats
acadèmics; que no és l’únic que defineix al final aquest resultat
que totes les lleis d’educació, independentment del color polític
que s’han aprovat en aquest país al final assenyalen, que és que
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la funció de l’escola ha de ser per construir ciutadans i
ciutadanes crítics, que pensin per ells mateixos i que sàpiguen
viure o conviure en societat.

Sobre el tema de la repetició. També estic d’acord amb
vostè, a més ja va fer una intervenció semblant a les jornades
que vàrem tenir sobre abandó, hi va haver aquí el director de
l’IAQSE aquí, fa un parell de setmanes, i li vaig fer la mateixa
pregunta: l’IAQSE ha publicat no fa molt el seu darrer informe
sobre el tema de la repetició, assenyala de manera molt clara i
taxant això que vostè ha dit, que la repetició no només no
serveix per a res, sinó que en tot cas empitjora les coses, però
què es fa davant d’això?

I sobre la inspecció, permeti’m, ja que vostè és una persona
clau en aquest tema, que li demani sobre això. I una altra
vegada tornant al tema de la funció d’avaluació, no creu que
caldria replantejar o redefinir la funció de la inspecció? Ho dic
perquè, essent una mica sincer, jo crec que moltes vegades els
docents veuen els inspectors un poc com els policies de
l’administració. No ho sé, aquí tal vegada també el Sr. Salvà
podrà donar la seva opinió, però... que s’hauria de reforçar
aquesta funció de... d’avaluació  més..., d’ avaluació en un
sentit integral i d’acompanyament en els canvis o a les millores
que es puguin produir des dels docents, des dels centres
educatius i, a més, i no tant com a, entre cometes, si no vol dir
el policia, el representant un poc de l’administració.

I en aquest sentit li suggeria què troba dins tot aquest canvi,
perquè aquí un poc en funció d’aquest pacte i del debat que
tenim en aquesta comissió ens podem permetre el luxe de
somniar i de fer plantejaments molt alternatius, què pensa que
tal vegada, en lloc que això que vostè ha dit, que la inspecció
depengués del Parlament, que depengués d’un consell escolar?,
que és on jo trobo que està representada la comunitat educativa
en sentit ample i que és un organisme que pens que no hauria
d’estar tan subjecte als canvis i als vaivens polítics i que hi
hagués un consell escolar que fos més executiu i manco
consultiu, i que tal vegada la inspecció penjàs d’aquí i tal
vegada també seria una manera de donar continuïtat al pacte.

Al Sr. Salvà també li volia demanar sobre aquesta mateixa
qüestió, quins canvis pensa que podria tenir el Consell
Escolar?, que jo pens que ha de ser una eina clau per poder
donar continuïtat al pacte, més enllà dels canvis polítics.

Si pensa que... si no pensa que així com l’Assemblea
Docent va ser clau en el tema de les mobilitzacions per aturar
segons quins desgavells educatius a la passada legislatura, si no
pensa que aquesta legislatura també hauria de ser clau aquesta
mobilització en termes de finançament?, perquè crec que és una
de les grans lloses que hi ha ara mateix sobre el sistema
educatiu.

Sobre el tema de la llei, li demanaré que si..., que en parli
una mica més perquè li contraposaré el que va dir, per exemple,
Pere Carrió aquí, fa un parell de setmanes també, no?, i és que
ell considerava que aquí no podíem fer una llei fins que no
s’hagués aclarit la situació a nivell estatal, i que no hi hagués
primer una llei estatal, perquè al final poden acabar entrant en
contradicció.

I la darrera, bé, com pensa que s’ha d’incrementar el nivell
de consens entorn al pacte educatiu, però sobretot com pensa
que se li pot donar continuïtat perquè es comenci a aplicar
independentment de les normes, perquè crec que hi ha moltes
coses del contingut del pacte que no necessiten, no requereixen
d’un canvi normatiu.

I als dos, però sobretot al Sr. Bar, els volia demanar
l’opinió sobre què troben que... bé, ja saben que hi ha un partit
que directament passa de venir a aquesta comissió, però que el
representant de l’alta inspecció educativa s’hagi negat a venir
a aquesta comissió a fer el mateix que fan vostès aquí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Primer vull
agrair tant al Sr. Salvà com al Sr. Bar que hagin vengut aquí a
donar-nos les explicacions des de la seva experiència,
evidentment.

S’han fet plantejaments molt interessants, el Sr. Bar ha
parlat del tema d’eliminar la repetició, del tema d’allargar
pràctiques sobretot per a secundària per als docents que s’han
de dedicar després a secundària, que moltes vegades, i en
parlàrem ahir, no és tan vocacional com poden ser els mestres
que fan feina dins primària i infantil.

També ha parlat del tema de racionalitzar el currículum. No
és la primera vegada que sentim parlar d’aquests temes i crec
que són molt importants i molt interessants. 

Sí que ens ha parlat, com a novetat, del tema del treball
cooperatiu de visites entre centres del professorat o dels
docents.

El tema... que ha posat els exemples de les ràtios, però a mi
m’agradaria saber si pensa que és possible un pacte, un canvi
a nivell autonòmic que doni una certa autonomia a la
comunitat, si hi ha un marge per poder aplicar moltes de les
propostes que vostè ens fa, perquè moltes s’haurien de debatre
en aquest sots-pacte a nivell d’Estat, perquè, desgraciadament,
nosaltres no tenim les competències per poder fer aquests
canvis. Ens agradi o no ens agradi està clar que hem de tenir en
compte les lleis estatals, i això evidentment els ho deman a tots
dos.

Jo no m’allargaré massa més perquè els han fet moltes
preguntes i després vostès tenen poc temps, perquè, a més, crec
que ens han deixat molt clar les postures i ens han fet
plantejaments que es poden tenir en compte a l’hora d’arribar
a aquest consens importantíssim -pensam- perquè hi hagi un
pacte estable dins la nostra comunitat.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies també als
compareixents, començaré pel Sr. Bar, li agraesc molt la
sistemàtica de la seva intervenció. Evidentment no ens ho ha
pogut explicar tot perquè..., pel temps que tenia, però com que
ens ha donat el document crec que... i quan... li agraesc la
sistemàtica, sincerament ho dic perquè hi ha compareixents de
tot tipus i tothom ens explica coses interessants, però
probablement ningú no ens ha portat un catàleg de propostes
tan concretes com vostè ha fet i, per tant, això és una eina molt
important per a nosaltres.

M’adhereixo al comentari que ha fet la meva companya
Sureda en el sentit que malauradament però moltes de les
mesures no... des d’aquest parlament no podem incidir-hi, per
exemple en el tema fonamental que vostè ha dit, que per a mi
també és el fonamental, que és el del professorat, però, no
podem incidir ni en la formació inicial ni en la selecció del
professorat. Aleshores és un handicap molt gran que tenim a
l’hora de fer una política educativa a nivell autonòmic, que
tenguem tan poca capacitat d’incidència en aquests aspectes.

Però feta aquesta consideració, m’agradaria fer-li una
pregunta molt concreta una mica sobre el paper de la inspecció
respecte de la innovació educativa, i li posaré un exemple o una
referència: molts centres avançats, els centres més innovadors,
que sobretot els he conegut gràcies a tot el procés del pacte
educatiu i de Menorca Edu21, doncs, hem tingut ocasió de
sentir a Menorca moltes vegades directors d’instituts de
Catalunya que..., o experiències que hem conegut, centres que
més o manco són referents, no?, d’innovació educativa, i una
vegada concretament un director d’un centre d’aquests ens
explicava com havien superat totalment les barreres de temps
i d’espais, una mica el que vostè diu, és clar, perquè... una
classe de trenta alumnes amb dos professors, és clar, necessites
el projecte educatiu, però després també necessites l’espai
adequat per fer-ho.

I jo vaig preguntar a aquest director: tot açò que feu està
d’acord amb el marc legislatiu? I ell em va dir: no. És a dir...,
un director d’institut que m’explicava com havien dinamitat
totalment el funcionament dels centres, en el bon sentit de la
paraula i ni..., és a dir, havien superat totalment les fronteres de
grup, aula, professor. Per tant, hi havia dos o tres professors
treballant amb 30 o 40 alumnes, a la mateixa hora a través d’un
treball per a projectes doncs tocaven diferents continguts del
currículum, etc. És a dir, havien superat totalment la càpsula
aquesta compartimentada, que mata la vivesa del sistema
educatiu, l’adaptació als temps del sistema educatiu.

Jo li vaig demanar, a aquest director: tot això que feu és
respectuós amb el marc normatiu? Em va dir: no. Dic: ostres!,
i com ho podeu fer? Diu: home!, gràcies a la Inspecció. Perquè
la inspecció, en lloc de venir-nos a fer de buròcrata i a fer-nos
complir la norma, el que fa és ajudar-nos a... a fer entendre a

l’administració que a través d’aquest mètode assolim molt
millor les finalitats educatives.

Per tant, d’alguna manera el que li demanaria és: com
situem en aquests moments, o quin és el moment actual de la
Inspecció a les Illes Balears, perquè pugui tenir aquest paper,
aquest paper de dir bé, com que el marc normatiu... tenim
tantes dificultats per canviar-lo, no només hi ha temes que no
depenen de nosaltres, és que hi ha un pacte estatal que ha saltat
pels aires també, perquè els partits l’han deixat; és a dir, la gran
esperança que teníem, que era..., bé, esperança, sincerament jo
no en tenia cap, però que tenien alguns sobre aquest pacte a
nivell estatal, doncs ja s’ha vist que els que no teníem cap
esperança teníem..., malauradament, no anàvem equivocats. Per
tant, és clar, resultava que esperàvem un pacte estatal, perquè
llavors hi hagués una nova llei estatal, i després aquí poguéssim
fer una nova llei, és clar, tot això... ens queda molt enfora. Per
tant, jo apel·lo a dir bé, els que són a peu d’obra -com vostè
deia-, com ens poden ajudar perquè realment els professors i
els centres i els equips directius que vulguin fer projectes
innovadors els puguin fer?

I li faig només aquesta pregunta, que és una pregunta simple
perquè se m’acaba el temps i volia també comentar alguna de
les coses que ha dit el Sr. Salvà.

Al Sr. Salvà no li faré preguntes perquè estic totalment
d’acord amb el que ha dit vostè, però vull fer una reflexió sobre
un tema, el de la llei. La meva visió sobre la llei educativa (...)
era exactament la mateixa que has dit -si em permet que et parli
de tu, que és com ens parlem fora d’aquesta sala-, però
malauradament et diré una cosa: ni en aquesta sala ni en el
Govern tenen la mateixa visió, és a dir, la Sra. Riera ho ha dit,
va venir aquí el Sr. Carrió, jo li vaig fer la pregunta, al Sr.
Carrió: “Vostè creu que té sentit fer una llei balear abans que
hi hagi una llei estatal?”, i em va dir: “De cap manera, no té cap
mena de sentit”. Aleshores, bé, tothom sap qui és el Sr. Carrió
dintre de la política educativa a Balears i per tant crec que és
una..., ens hem de..., a més a més els meus companys ho saben,
els tinc cansats de sentir-me, de dir que fins i tot, és a dir, a
veure..., això és un problema, perquè hi hagi una llei educativa
de Balears? Jo crec que no hi ha (...) de política ni a nivell de
major part de grups ni a nivell del Govern. I després una altre
problema, que és el calendari, perquè queda un any de
legislatura. 

Aquesta ponència és un element més de confusió per haver
fet el que s’havia d’haver fet, que és un projecte de llei
educativa que ja hauríem de tenir damunt la taula. Aleshores,
amb la confiança que ens tenim, i com que els meus companys
-ara acabo de seguida, Sra. Presidenta- ja dic que els tinc
cansats de tant sentir-me dir això, simplement volia dir que
estic totalment d’acord amb el plantejament que ha fet el Sr.
Salvà.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pertocaria donar la paraula
al representant del Grup Parlamentari Mixt, però, atès que no
hi ha cap representant d’aquest grup parlamentari en aquesta
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sala, donarem la paraula al Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Elena Baquero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies als dos
compareixents i benvinguts per part del nostre grup, també. Les
preguntes i observacions que faré seran repetitives, som els
darrers sempre que intervenim, i ja quasi està tot dit, però, bé,
així i tot vull dir-ho.

Els dos hem sentit que el Sr. Salvà sí que està... que creu
que s’ha de fer una llei autonòmica; m’agradaria sentir la veu
en aquest punt del Sr. Bar i com es resoldrien els conflictes de
competències entre l’Estat i l’autonomia. Com que el volem és
assolir un pacte educatiu entre tots els grups, quins són els
punts imprescindibles als quals no podem renunciar, segons
vostès, per aconseguir aquest consens?

Un altre punt també és la veu dels alumnes. En aquestes
comissions m’agradaria veure algun alumne, també, a veure si
ho poguéssim aconseguir. Vostès mateixos creuen que els hem
escoltat prou? En el pacte sé, i bé, hi vaig participar també, sé
que algunes associacions d’alumnes van participar, i el gran
conflicte que teníem amb ells és, i això va per vostè, Sr. Bar, és
el problema que sempre trobem, algun mestre a tots els centres
que distorsiona el funcionament dels equips; els alumnes el seu
interès o en que van fer més força és en això, com aconseguim
que aquest professor canviï; com es fa per lluitar també contra
el corporativisme entre els mestres, com es fa des de la
Inspecció. Aquí han dit que els inspectors són policies, s’ha dit
d’aquesta manera; jo ho veuria d’una altra manera: com es
donen les eines als inspectors per lluitar contra el
corporativisme? I després també els sindicats aquí també van
fer molta força pels professors, i també es pot entendre, però
els alumnes van renunciar a posar molts dels seus punts, i com
es fa des de la Inspecció per lluitar amb això?

Com deia la meva companya, la Laura Camargo, hem
sentit..., jo crec que és la tercera o la quarta vegada que sentim
allò del currículum “infumable”, talment, paraules textuals,
currículums “infumables”. Jo crec que és la quarta vegada que
ho sentim aquí. Què fem?, com lluitem contra això?, com
passem d’aquests currículums?, com es pot fer? Igual que la
repetició, també és..., com ho podem fer?, com avancem en
això?

Ja que ahir va ser el dia 8 m’agradaria que parlés una mica
dels problemes de gènere, si es donen entre els alumnes, si ho
saben, i com es lluita en això, en contra d’això. 

Després també s’ha parlat de l’informe PISA; m’agradaria
saber quina valoració tenen vostès sobre aquest informe, perquè
han passat per aquí bastants ponents a dir-nos alguns d’ells que
l’informe PISA tampoc no és tan... important. 

I després el que em quedaria d’aquestes dues intervencions
és amb una frase que ha dit el Sr. Bar: qui abandona qui. Jo
crec que a partir d’aquí és de les coses més importants que he
sentit, qui abandona qui; és a partir d’aquí, d’aquesta premissa,
des d’on hem de lluitar, i és la societat, no només el sistema
educatiu, sinó que hem sentit que aquest problema excedeix el

sistema educatiu, és un problema de la societat, de com intervé
no només el sistema educatiu sinó els serveis socials, els
pares..., bé, tot, com s’aborda aquest problema de
l’abandonament de qui.

També m’ha sobtat molt la part aquesta de vincular la
Inspecció al Parlament; ha estat molt interessant, jo no hi havia
pensat i crec que és la primera vegada que aquí..., bé, sí, no?,
és la primera vegada que ho sentim en aquesta seu; si ho pot
explicar una mica més és molt interessant, podria estar bé.

Després també m’interessa molt el que s’ha dit del trànsit
entre primària i secundària, crec que és un problema que tenim,
entre la falta de coordinació dels centres de primària i dels
centres de secundària, i crec que aquí sí que l’administració,
que els ajuntaments, vam sentir l’altre dia aquí la regidora de
l’Ajuntament de Maó incidint en aquest punt, la manca de
coordinació entre primària i secundària, i potser els
ajuntaments, sobretot els ajuntaments de pobles petits, que són
les administracions més properes, potser sí que podrien fer
alguna cosa amb els equips de serveis socials.

I la presidenta ja me mira. Moltes gràcies, res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Però miro bé, eh?, no miro malament.

Per contestar les preguntes o observacions formulades pels
grups parlamentaris tenen la paraula els compareixents. Té la
paraula el Sr. José Manuel Bar, per un temps de deu minuts.

EL SR. PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ
D’INSPECTORS EDUCATIUS (José Manuel Bar i Cendón):

Moltíssimes gràcies. Tenc avió per partir a les 9,25 de la
nit, passaria encantat tot el dia amb vostès; crec que les seves
preguntes són interessantíssimes, hi ha crec que un nivell molt
satisfactori. Els ciutadans haurien de ser conscients d’això,
d’alguna manera també, de veure la implicació també d’aquest
parlament en l’educació i el seu grau de compromís i el seu
grau de coneixements, que per a un inspector d’educació és
molt grat i sorprenent. Mirin, ja dic, em passaria tot el dia, però
el que puc fer és posar-me a la seva disposició per no sortir-nos
del temps que està marcat reglamentàriament, i em pos a la
seva disposició per continuar el debat qualque dia i a qualque
moment amb el format que vostès diguin, per escrit, per
correu...

Mirin, per anar una mica un per un, però molt
telegràficament, i disculpin, he d’anar molt telegràficament.
Sra. Riera, li preocupa una cosa que jo crec que preocupa a
molts de ciutadans: si abaixam el nivell d’exigència abaixam el
nivell de qualitat? D’acord, jo li plantejaria la pregunta al
revés: si apujam el nivell d’exigència apujam la qualitat de
l’educació? Oi, que no? Per què? Perquè si apujam el nivell
d’exigència molt probablement marginarem molts més alumnes
i, per tant, la nostra equitat, el nostre grau d’inclusivitat
minvaria tremendament. Per tant, el tema no és un tema
d’exigència, és un tema de qualitat de l’oferta, del que oferim
des del punt de vista de l’educació, no del que exigim. Jo crec
que el debat hauria d’anar una mica més per aquí.
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A Finlàndia, i crec que també la Sra. Camargo va citar
l’exemple de..., no ens podem comparar tant amb Finlàndia,
perquè si intentam fer el mateix fracassarem segur, perquè
partim de contexts diferents. Mirin, diu vostè que no hi ha
inspectors a Finlàndia, i tampoc no hi ha parlaments
autonòmics, eh?; és que una vegada un conseller molt amic
meu, un conseller del Partit Popular, molt amic meu per cert,
em va dir, desprès d’un viatge a Finlàndia, em va dir: escolta,
i a Finlàndia no hi ha inspectors. Dic: tampoc no hi ha
consellers. És a dir, partim de realitats diferents, per tant, les
comparacions just..., aquí fan falta crec, estic convençut que fan
falta inspectors, però igual fan falta per a altres coses, igual una
mica diferents del que fem. Parlarem d’això.

Mirin, a l’escola de Finlàndia sobre la inclusivitat, mirin el
tema de la repetició, saben vostès quant ens costen a Balears els
repetidors? Jo he fet un càlcul, segons Andreas Schleicher,
costa entre 20 i 25.000 euros anuals cada repetidor. Jo aquí ho
he reduït a 5.000 perquè és el cost per alumne aproximadament.
Si són 5.000 euros per alumne ens costen 40 milions d’euros,
els repetidors, 40 milions. Vostès s’imaginen tot el que es
podria fer amb això en inclusivitat?; en acompanyament dels
alumnes que es queden enrere?; en promoció? O sigui, el que
diu Schleicher també és que la promoció automàtica no és la
fórmula tampoc, però la detecció precoç i l’acompanyament de
l’alumne que es queda enrere, amb aquests recursos, a
Finlàndia -tornam a Finlàndia- un de cada set professors a
Finlàndia es dedica als alumnes que es queden enrere, un de
cada tres alumnes rep classes de reforç.

Dediquem aquests 40 milions a això i podríem fer la
promoció més dúctil, reservar de manera molt, molt, molt més
excepcional el tema dels repetidors a reptes maduratius i a
coses d’aquest tipus.

Mirin, el tema de..., perquè han repetit diverses vegades, el
tema de la inspecció. A nosaltres el que ens agradaria és..., si
hem de dependre del Parlament o no és una decisió seva, vostès
fan les lleis òbviament, i nosaltres som persones molt
disciplinades i acceptarem qualsevol cosa; jo parlava d’una
vinculació, d’una mena de vinculació, alguna manera de
vinculació de tal manera que nosaltres ens posam al servei a
través de vostès, al servei de tota la societat. Si ens encarreguen
informes anuals sobre l’estat del sistema educatiu, ho farem. Si
ens encarreguen coses més concretes: treball sobre la repetició,
per exemple; és a dir, tenir una vinculació de tal manera que la
nostra feina sigui més transparent, més independent i no al
servei només d’un govern que canvia de color cada quatre anys.

I si, a més a més, vostès volen triar el nostre cap, per
majoria qualificada, fantàstic, seria fantàstic, igual que es fa
amb el Defensor del Poble o igual que es fa amb altres
institucions. Crec que..., no sé si això aclareix tot això, no es
tracta de tenir una... el control de..., no, no, no he dit això, dic
que alguna mena de vinculació amb vostès, per a nosaltres seria
molt satisfactori, i per a la ciutadania crec que també.

Mirin..., a veure, que no em perdi... sobre el tema de les
competències. Mirin vostès, aquí conflueixen efectivament
competències estatals i competències autonòmiques, tots tenim
l’autonomia si no record malament de... la competència en
matèria educativa, no sé si és des de l’any 96, ara em balla una

mica l’any, 97 o..., bé, i aquí hi ha un ample poder legislatiu
autonòmic, però hi ha també un ample poder en competències
estatals, es tracta de confluir.

Jo els diria el següent: no menyspreïn, no menysvalorin la
seva capacitat d’influència o a través de la legislació que vostès
mateixos fan o a través de la influència que... Jo he estat diputat
al Congrés de Diputats a Madrid quatre anys, i jo rebia també
les influències del que aquí es parlava i del que aquí es decidia,
i es fan dos pactes en paral·lel. D’acord, sintonitzem-los i, si
no, com deia el representant de..., perdó, Josep Castells, crec
que és vostè, es feien coses a les escoles que no violentaven les
lleis, però que donen un marge amplíssim d’autonomia. Si des
de l’administració s’acompanya, s’ajuda, ens assessoren, cauran
moltes més parets d’aules i també es faran molt més projectes
d’innovació i el professorat treballarà també amb més
autonomia, sense violentar cap llei, i sense que vengui cap
inspector a dir “ei, això no s’està complint”. Això no ho fem els
inspectors tampoc, eh?, és una visió una mica distorsionada.

Sí que estic d’acord que les feines dels inspectors han
d’anar molt més a les lleis..., el compliment de les lleis s’ha de
controlar i s’ha de supervisar, això és inevitable, és clar que sí,
però sí que vincularia més la nostra feina a l’assessorament dels
centres, a l’acompanyament des de les innovacions i
l’avaluació, i l’avaluació de tot el sistema, avaluació d’equips
directius, avaluació de docents, avaluació de... 

Sobre el tema dels resultats de PISA, mirin, vaig sentir
també el director de PISA, Schleicher, dir que s’havia fet sobre
els percentatges dels resultats de cada àrea de les llengües, etc.,
de les matemàtiques, o sigui de les quatre coses bàsiques que
qualifica PISA, que molta gent fa interpretacions sobre els
resultats entre comunitats autònomes. És una equivocació, una
completa equivocació. El 90% de la variància que hi ha en els
resultats de PISA, que a part percentualment són molt petites,
però el 90% de la variància es troba entre centres, no entre
comunitats autònomes, és curiós. Per tant, el que ha de fer una
administració és donar més suport i més recursos on més es
necessiten per equilibrar, per donar més equitat a l’educació.

Crec que... el tema dels recursos a l’atenció a la diversitat,
les comunitats educatives són molt diferents i hi ha comunitats
educatives especialment difícils, hi ha centres ubicats a zones
especialment complicades, aquests centres necessiten més
suport, més recursos...

No sé si ja m’he de callar,  no sé si em queda alguna..., em
queden moltes coses, però ja dic estic, rest a la vostra
disposició.

Únicament, perdoni, això del pacte. Home, crec que...,
mirin, només una cridada més al pacte, si no som capaços entre
tots de pactar un pacte global, es parlava d’un pacte de mínims,
pactem almanco parcialment coses, pactem el professorat,
pactem la formació professional, pactem l’educació infantil de
0-3. Jo crec que l’ideal seria un pacte global, però si no en som
capaços, el que sí els demanaria és això, un pacte parcial.

Quina estructura podria tenir un pacte? Home, jo crec que
el disseny del que volem d’aquí a l’any 2030, per exemple,
quins indicadors faríem servir i quins recursos necessitam. Per
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cert, parlant de recursos, jo som molt partidari..., no he volgut
entrar en això perquè crec que és una decisió política, és una
decisió de política pressupostària, el que ens diuen tots els
organismes és que hauríem d’arribar al 6% i que estem a dos
punts del 6%.

En quin termini, en quin període? Home, crec que... ho deix
al seu debat tot això, però per favor, perquè és un imperatiu
social i moral, pactin!

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bar. Ara té la paraula el Sr. Antoni
Salvà, per un temps de deu minuts.

EL SR. REPRESENTANT DE L’ASSEMBLEA DE
DOCENTS (Antoni Salvà i Salvà):

Moltes gràcies. He anat prenent nota un poc de tot el que
han dit.

En contestació a la Sra. Riera, he de dir que el plantejament
era la inclusivitat, això està claríssim, vull dir, els centres ho
tenim molt clar, hem passat d’una situació molt antiga on hi
havia educació especial i una educació separada; es va
intentar... amb la LOGSE vàrem passar a la integració, i ara el
plantejament és la inclusivitat. És clar, per a la inclusivitat què
necessitam? Mans, bàsicament mans. Vull dir, ara mateix
mentre parl, sé d’escoles on hi ha mestres que tenen 25, 26, 27
alumnes, dos dels quals són autistes, un altre que és cec i té una
visita setmanal d’una persona de l’ONCE una hora la setmana,
i aquesta persona idò fa feina amb aquests al·lots cada dia, que
s’organitzen per ambients, que trenquen motlles, tot... És a dir,
hi ha una efervescència, una necessitat i un reconeixement clar
que s’ha de fer feina d’una altra manera. S’exploren noves
metodologies, però es necessiten mans bàsicament, mans i caps
per poder pensar. I per poder pensar també necessitam temps,
que tampoc no tenim els docents, tenim una dedicació horària
i unes estructures organitzatives especialment a secundària que
no ho facilita gens, basades en un comportament vertical. 

Una cosa que vàrem demanar a la primera reunió després
d’aquesta legislatura és veure si es feia un canvi del reglament
orgànic sobretot en els centres de secundària per passar a una
organització més horitzontal i menys vertical, no tan
fonamentada en matèries tancades, sinó sobretot en atenció a
equips educatius. Resposta, la de sempre, si la fem hem de
desenvolupar la LOMCE i ens trobam amb un problema. Per
tant, tenim la tenalla de la LOMCE sempre a sobre, una
LOMCE que ni tan sols no s’ha pogut desenvolupar així com
estava prevista, s’ha hagut d’aturar el calendari, com tots saben,
i amb el que passa a Madrid, veiem que n’hi haurà per a llarg,
perquè tots els canvis i tota la congelació de calendari ve
determinat per l’acord a Madrid, que veiem que cada vegada
està molt més lluny.

Després, en quins aspectes..., contestant un poc ja a la Sra.
Camargo, s’ha avançat quant a aquella mesa reivindicativa de
10 punts? S’ha avançat en prou aspectes, el primer va ser la
substitució de professorat, que va ser un aspecte en el qual

particularment vàrem intervenir dins la mesa negociadora, això
funciona. S’ha avançat sobretot en la retirada de tota la
normativa que enterbolia l’educació durant la legislatura
anterior, efectivament, es va retirar el TIL, es va retirar el
tràmit de la Llei de símbols. I hi ha coses que encara s’han de
superar, per exemple, la baixada de les ràtios, això no s’ha
assolit; tampoc no s’ha pogut assolir satisfactòriament un millor
finançament per a l’educació; s’han recuperat quant als salaris
els complements ara, vull dir el 2018 s’han arribat a recuperar,
això ha estat una cosa també positiva.

I queda molta feina pel que fa al tema de la LOMCE. El
primer que hi va haver va ser un pronunciament polític en
contra de la LOMCE, això és apreciable, però, dissortadament,
ens trobam que totes les mesures que s’han hagut de prendre,
s’han hagut de prendre d’acord amb aquesta llei.

Quant al tema de la interferència de normativa estatal,
normativa autonòmica, jo em sumaria a l’opinió de José
Manuel Bar, en el sentit que teniu molt de marge de maniobra.
I jo la pregunta que faria és a veure si hi ha hagut mai un
conflicte de competència de la comunitat autònoma respecte del
Ministeri d’Educació per temes educatius? Jo crec que no hi ha
estat i crec que tal volta hauríem de començar per aquí, a fer un
pronunciament polític clar, de diu escoltau, aquest sistema
educatiu que ha estat teledirigit des de Madrid durant 25 anys
s’ha demostrat que no funciona, ens ha deixat a la cua de molts
d’aspectes i necessitam desenvolupar un sistema més adaptat a
nosaltres.

I m’atreviria a dir que també parlamentàriament s’hauria de
promoure el federalisme autonòmic que es recomana, en el
tema del 0 a 3 hi ha hagut una situació molt clara, en la qual,
per exemple, Mallorca i Menorca són situacions distintes que
ha obligat a un replantejament. Tal volta la Conselleria
d’Educació necessita federalitzar-se un poquet més per tal que
segons quines coses es puguin atendre amb una resposta més
local, pens, bàsicament, en infraestructures. Tal volta els
consells insulars haurien de començar a prendre més
competències per tal de facilitar la resposta de l’administració
envers del professorat.

Després quant al tema del MIR. Bé, a veure, el MIR
funciona com a una selecció de personal prèvia a una formació
posterior. Deixant de banda la paraula MIR, que no ens agrada,
perquè no som Metges Interns Residents, som docents i, encara
que la docència moltes vegades, per desgràcia, no ha estat
considerada una professió, nosaltres entenem que sí que és una
professió, de fet fem passes per poder..., vàrem fer una
sol·licitud al Govern perquè es pogués establir un col·legi de
docents precisament per deixar clar que hi ha d’haver un
reconeixement de la professió pública de docents i que els
docents han de ser responsables de la seva feina. I pensam que
s’ha d’apoderar molt més la docència des d’una organització
reconeguda, per poder millorar qüestions com són la formació
inicial, la formació permanent; per poder fer suggeriments
sobre aquests currículums que, des dels docents, que els vivim
i els patim i, per desgràcia, els fem patir als nostres alumnes,
són “infumables”, m’afegesc a l’adjectiu, són absolutament
“infumables”, i també provenen d’un pacte, d’un pacte pervers,
no, d’un plantejament pervers de competència de Madrid
respecte d’aquí. Com ja sabeu, la LOMCE estableix que un
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percentatge dels continguts mínims s’estableixen des de Madrid
i la resta s’estableixen des d’aquí. La proporció record que era
un 55-45%, sense que quedi clar com es calcula això, però bé,
està posat d’aquesta manera.

Què passa? Ens trobam amb la trampa que els continguts
mínims que ens vénen del Ministeri d’Educació d’Espanya són
ja absolutament màxims, amb la qual cosa el que farem des
d’aquí és afegir al banyat, i l’únic que podem fer és, en aspectes
més o manco de redacció i un poc de contextualització,
adaptar-los. Això no va a cap banda, un element que apareix en
el redactat del text que tenen tramat del pacte és que els
currículums s’han de reduir, s’han d’adaptar, han de ser molt
més multidisciplinars i s’han de poder adaptar molt més a la
realitat dels alumnes.

Parlaven de Finlàndia, evidentment un gran expert de
Finlàndia, que vaig tenir l’oportunitat d’escoltar precisament a
Menorca, Xavi Melgarejo, ens va dir una frase molt bona, va
dir: “si intentau sembrar una olivera a Finlàndia, no creixerà”,
és a dir, és una realitat distinta. Però quant a Finlàndia sí que hi
ha una cosa que m’agrada, la llei educativa té poc més de 20
pàgines. Comparant-la amb la que tenim aquí, amb el cos
normatiu de docència, és un absurd! El plantejament de
desregularitzar moltes coses, de cedir competències,
d’apoderar, hauria de ser una qüestió fonamental i crec que, en
aquest sentit, el Parlament hauria de tenir un cert marge de
maniobra. A part de reclamar l’espai de desenvolupament
normatiu que entenc que li pertoca, per una llei orgànica també
que és l’Estatut, com he comentat abans.

Quant al tema del MIR, o la selecció de professorat inicial,
crec que hi ha d’haver una selecció inicial important, no tothom
és bo per ensenyar, i això s’hauria de fonamentar sobretot, i en
això coincidiria amb en José Manuel Bar, en unes pràctiques en
un període diguéssim de formació exercint la docència,
evidentment remunerat i amb totes les condicions laborals,
perquè l’aprenentatge es pugui fer durant la docència, això és
una cosa molt important. I crec que, en aquest sentit, els
mateixos docents que duim més anys i que ja duen un cert
bagatge, haurien de tenir un paper molt important tant
d’acompanyament a aquests docents, com també de
col·laboració amb les entitats acadèmiques per formar els
docents inicials. I en això insistesc que pensam que una
organització amb reconeixement, com pugui ser en forma de
col·legi, per a nosaltres seria molt important. I això també és
responsabilitat i iniciativa dels grups del Parlament.

Llavors hi havia la pregunta sobre si hi ha un partit que es
nega a ser aquí, que l’alta inspecció no ha volgut venir. Bé, ja
s’ho faran! Sabem que és un partit, perquè ens ho han dit per
activa i per passiva, que voldria que les competències fossin
únicament centralitzades i que aquí fóssim una delegació
ministerial. En alguns aspectes som encara només delegació
ministerial, perquè hi ha molta normativa bàsica que pensam
que ens trepitja iniciatives que hauríem de tenir nosaltres
mateixos.

Llavors, és possible un pacte a marge? Hi ha d’haver un
pacte, ho he dit abans durant la intervenció, ho reiter, és
imprescindible que hi sigui i és imprescindible que l’educació

no torni ser pus mai més una eina de confrontació política.
Això crec que és molt important.

També de Xavi Melgarejo, aquest expert de Finlàndia, una
frase que em va quedar molt important, que va dir que el gran
mèrit de la societat finlandesa pel que fa a l’educació, rau en el
punt de partida que tenen ells que els alumnes, els al·lots són el
tresor de la nació. Això ho tenen claríssim, i crec que ens ho
hem de creure tots plegats, i crec que, per desgràcia, moltes
vegades no li donam la importància, no hi posam els recursos
necessaris. 

El finançament. A les darreres campanyes que vàrem fer,
que vàrem promocionar des de la coordinadora i que vàrem
tenir el suport dels centres, anaven precisament en aquest sentit,
recordau la de més de mil. Tenim un finançament
absolutament, històricament insuficient pel que hem de
menester, si hem de posar més mans, més caps als centres, hem
de menester uns espais que surtin del triangle alumne-
professor-matèria, necessitam més recursos, perquè l’únic que
fem és garantir la custòdia i no garantir l’educació, que és el
que ens hauria d’interessar a tots.

Llavors, la veu dels alumnes. Durant les sessions de la
coordinadora d’Illes per un Pacte, es va convidar els alumnes,
de fet a qualque plenari record que varen venir alguns
representants, ara bé, l’associacionisme d’alumnes la veritat és
que està molt dispers, és molt minoritari i pensam que, des dels
centres, haurien de fer un esforç molt més important perquè els
alumnes s’hi poguessin implicar. Nosaltres, internament..., per
exemple, en el centre on som jo, no tenim associació
d’alumnes, però sí que, a través de la junta de delegats, a través
dels tutors, hem apoderat molt els alumnes a l’hora de fer
propostes. Dir-vos, per exemple, que l’any passat vàrem fer un
procés de revisió del projecte educatiu de centre i qui va fer
més aportacions varen ser els alumnes, molt més que les
famílies que ens varen dir que el que trobàvem anava bé, i molt
més que els professors que varen dir, tanmateix qui ho llegirà
això. En canvi, els alumnes s’ho varen prendre seriosament, ho
dic perquè moltes vegades no els donam la importància i el
paper que tenen. Ara tenim una ampliació en marxa, volem que
ells participin també una miqueta en el nou disseny d’espais i
les propostes més interessants, fins i tot organitzativament,
vénen d’ells, i els tenim molt en compte. Crec que faria falta
que hi fossin.

Ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Salvà.

Hem arribat al final d’aquest debat, els agraïm la seva
presència, Sr. Salvà i Sr. Bar.

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