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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tots, senyors i senyores diputats. Bon dia als
compareixents.

Abans de començar la sessió d’avui els voldria comentar
que hem considerat que, donat que els compareixents tenen un
temps limitadíssim per contestar les qüestions o preguntes
formulades pels grups parlamentaris, seria convenient que cada
grup parlamentari es concentràs en dues qüestions, dues
qüestions adreçades a la ponència, al pacte per l’educació, i ser
conscients que els compareixents en cinc minuts que tenen per
contestar no poden respondre 35 qüestions, com va passar la
jornada d’ahir i com ha passat anteriorment a altres jornades.

Per tant els demanaria aquesta bona voluntat de concentrar
en dues preguntes o en dues qüestions aquells temes que vostès
vulguin aclarir amb els compareixents.

I dit això, deman si es produeixen substitucions.

Compareixença del Sr. Miquel Oliver i Trobat,
president del Consell Escolar de Mallorca; del Sr. Alberto
Taranco i Iriondo, president del Consell Escolar d’Eivissa;
i de la Sra. Maria del Mar Lluch i Martínez, vicepresidenta
del Consell Escolar de Menorca, 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.

Si no hi ha substitucions, passam a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a la compareixença del Sr. Miquel Oliver i
Trobat, president del Consell Escolar de Mallorca; del Sr.
Alberto Taranco i Iriondo, president del Consell Escolar
d’Eivissa; i de la Sra. Maria del Mar Lluch i Martínez,
vicepresidenta del Consell Escolar de Menorca, previstes al pla
de treball de la ponència per a l’estudi del document lliurat a
aquest parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i
elaborat sobre la feina feta per Illes per un Pacte Educatiu, per
tal que exposin la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia
de la ponència, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb l’àmbit propi de l’actuació de cada
compareixent. 

Assisteixen el Sr. Miquel Oliver i Trobat, el Sr. Alberto
Taranco i Iriondo, i la Sra. Maria del Mar Lluch i Martínez. La
presidència, en nom de la comissió, els dóna la benvinguda.

Té la paraula el Sr. Miquel Oliver, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una qüestió prèvia. És
possible canviar l’ordre de les intervencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, és possible.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

D’acord. És que nosaltres ens hem coordinat un poc i
havíem establert un altre ordre, si no li sap greu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Qui començarà?

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

Començarà...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò té la paraula la Sra. Maria del Mar Lluch i Martínez.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL CONSELL ESCOLAR
DE MENORCA (Maria del Mar Lluch i Martínez):

Bon dia a tothom, i moltíssimes gràcies per la convidada. Sé
que tenc deu minuts, no? Crec que no els consumiré tots.

A veure, el camí del pacte a Menorca comença quan el
2012 apareix Menorca Edu21, que es constitueix com una
comissió de feina dins el moviment de renovació pedagògica
amb l’objectiu d’obtenir un pacte per l’educació, un pacte que
pogués dotar de fonaments estables una futura llei. Com diu el
text del document el pacte pretén, com a criteri bàsic, dotar
d’una major estabilitat el sistema educatiu amb la finalitat que
els principis que sustenten científicament, perquè ja les
decisions que s’adoptin es tenguin en compte i no estiguin a
redós dels canvis legítims, per suposat, dels canvis de govern
o dels titulars dels òrgans de l’administració que es produeixen
després dels processos democràtics. No hem d’oblidar que, per
exemple, un dels reptes més importants que tenim a les nostres
illes és el fracàs escolar, que és cert que té unes causes
multifactorials però que es manté estable, això sí que es estable,
independentment del color del Govern.

Així mateix a Menorca ens va moure el desig d’implicar la
comunitat educativa i també la societat civil organitzada en les
decisions educatives, amb una visió a més llarg termini, també,
que puguin tenir els govern. Sabíem que hi ha un marc estatal,
açò no ho ignorem, però també érem conscients que dins la
normativa hi ha un marge d’actuació que pensàvem que s’havia
d’aprofitar. Per açò vam engegar un procés on han estat molt
importants tres factors: un era l’elaboració d’un bon diagnòstic
i una sòlida investigació; la participació, com he dit abans, de
la societat civil, de famílies, de docents, del tercer sector i del
sector productiu; i per últim emprar com a referència
experiències de millora que s’havien fet a altres bandes.

En relació amb el diagnòstic -m’imagino que ho sabran- és
sovint difícil trobar dades deslligades per illes, normalment els
informes són de les Balears; aleshores es va fer un esforç inicial

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 86 / 23 de març de 2018 1345

important de delinear un diagnòstic d’illa, ja que nosaltres
havíem començat ahir, i òbviament això requeria estudis propis.
El diagnòstic que es va realitzar sobretot el va dur..., o els
responsables de la feinada varen ser sobretot en Pere Alzina i
en Jaume Mascaró Moll, que diríem que van emprar, és cert,
els informes de l’IAQSE, de la Caixa de Colonya, els informes
que hi ha, però també van fer -Jaume Mascaró Pons, disculpin-
també van fer les investigacions pertinents.

I els dos darrers punts, la participació de la societat civil i
tenir com a referència altres experiències, trob que es van
materialitzar amb la celebració de jornades, l’organització de
jornades, on participaren tots els sectors i on també vam
comptar amb especialistes, i sobretot en determinats casos en
què era evident que eren més complexos o més difícils, ens
assessoràrem. Com a tals, a les primeres jornades de 2013 va
venir Ismael Palacín, vam comptar amb el seu assessorament;
després a les de 2014 van venir Joan Badia, Alfredo Hernando,
Eduard Vallory, Jordi Jubany, Carme Bover, Carlos Páez...;
després també la tardor del 14 varen venir Rosa Salavert i
Xavier Melgarejo, que, bé, ja saben que no hi és però vam tenir
la sort de comptar amb ell. I després per exemple el 2015 van
tornar a venir Ismael Palacín i Miquel Martínez, en aquest cas.
Vull dir que en totes elles hi hagut moltíssims d’experts en
diversos àmbits que ens han acompanyat i als quals òbviament
els estem molt agraïts.

El 2013 també s’inicia la redacció del document, i açò es fa
per part dels voluntaris, i quan s’acaba la primera versió es va
deixar un període a l’illa on es va obrir un bloc perquè es
recollissin totes les esmenes que les institucions, els sindicats,
els centres educatius, diverses entitats, volguessin fer. Totes
aquestes esmenes les vam recollir, les vam filtrar i les vam
afegir. I per últim el que es fa és presentar el pacte a tota la
societat menorquina, i quan dic a tota vull dir a tota perquè es
va fer una presentació a cada poble, és a dir, no se’n va fer una
i tothom..., no, no, a cada un dels pobles de l’illa es va fer la
presentació del pacte. I és precisament el 2014, en la
presentació al poble d’Es Mercadal, on té lloc la trobada amb
la resta de les illes, que segurament vostès ja coneixen i on
neix, després del pacte de Ses Salines, Illes per un pacte, que
com vostès saben aglutina institucions i moviments educatius
de totes les illes, que vam veure claríssima la coincidència amb
un objectiu comú, que era fer possible l’estabilitat d’un model
educatiu més enllà de qualsevol conjuntura política que
garanteixi en aquest cas la qualitat i l’equitat de l’educació.

A partir d’aquell moment Menorca participa activament en
la redacció del document, que deixarà de ser el seu amb les
renúncies que òbviament açò va suposar, però que va passar a
ser el de tots, va passar a ser el document de totes les illes. 

I al mateix temps el Consell Insular de Menorca demana a
Menorca Edu21 que ocupi la presidència i la vicepresidència
del Consell Escolar de Menorca, òbviament pel que acabem de
protagonitzar. Aleshores la plataforma ho sotmet a la seva
assemblea i decideix que sí però, bé, que la gent que ocupi els
càrrecs s’ha de triar entre tots els que formem part de Menorca
Edu21, i després vam posar la condició que es produís un
procés participatiu a l’illa, és a dir, que es presentés qui volgués
per ocupar aquests càrrecs i que es fes un procés participatiu.
El consell ens va dir que sí i és cert que malgrat que no hi va

haver altres candidats, perquè també açò ho vull deixar clar, es
decideix seguir endavant perquè vàrem pensar que aquest
procés participatiu, sens dubte molt millorable perquè era la
primera vegada que ho fèiem, però que era un primer esglaó...,
bé, que assentava les bases per anar fermant aquesta cultura de
la participació que els he comentat. Immediatament es posa en
marxa, en funcionament un equip organitzador, en aquest cas
estava també format per voluntaris de FAPA, de sindicats, de
Menorca Edu21, i òbviament també la Conselleria d’Educació
i Cultura.

Les eleccions tenen lloc el 20 de gener del 2016 i hi ha una
infraestructura amb més de 40 voluntaris i tenim una urna altra
vegada en cada poble i a Maó i a Ciutadella dues. Vam
aprofitar aquest procés electoral diríem, aquest procés d’elecció
per al consell escolar, per demanar a peu d’urna, a tots aquells
que venien a participar a l’elecció, per demanar-los quins
consideraven que havien de ser els objectius que havia de tenir
el consell escolar, que sortís d’aquest procés. I la veritat és que
més d’un 30% va diríem directament com objectiu a agilitar el
pacte educatiu i la resta d’objectius expressats, tots tenien a
veure amb continguts que són dintre del document i que encara
hi continuen essent...

Clar, dels objectius que els participants en el procés havien
assenyalat, després en el primer plenari del CEME, del Consell
Escolar de Menorca, tots els consellers ja havíem constituït el
mateix, vam agafar tot el que havien dit els participants i els
vam tornar a organitzar i a prioritzar en el si del CEME, i altra
vegada agilitar el pacte educatiu apareix com una de les
principals fites a aconseguir. O sigui que és un objectiu molt
present.

És clar, vist aquests resultats, com no podia ser d’altra
manera, el CEME participa activament en la comissió
específica del Consell Escolar de les Illes Balears, que durant
més d’un trimestre fa una feina molt intensa de moltes reunions,
de molt de diàleg i, bé, han participat òbviament els meus
companys també allà i aquesta comissió culmina com ja dic,
després de moltes hores, en l’aprovació del document de
consens per una jo crec que considerable majoria de 33 vots a
favor, 9 en contra i 1 abstenció, el 4 d’abril del 17, és a dir, ara
ja pràcticament farà un any que aquest document sortís del
CEIB, que és el màxim representant de la comunitat educativa
de les illes, amb una, diríem, jo crec que formació molt variada.

I bé, és per tot açò que he exposat, per la il·lusió, per les
esperances, que a Menorca es van despertar ja en el 2012, per
les energies, pel temps, pel diàleg que s’ha invertit en aquest
procés, perquè pensem que és urgent generar un consens que
ens permeti avançar en el que veritablement nosaltres volem,
que és una transformació real dins les aules. És a dir, un canvi
real en l’educació dels nostres al·lots i al·lotes i, vist jo crec el
que Menorca ha invertit aquí i concretament el consell escolar
que és a qui jo vinc a representar, és que ara estem
profundament preocupats, profundament preocupats per com es
dilata el procés. 

I bé, açò és el que jo volia compartir, el consell escolar
volia compartir amb aquesta comissió.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Alberto Taranco, per
un temps de deu minuts.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Alberto Taranco i Iriondo):

Bé, bon dia a tothom. No insistiré molt en recalcar la
necessitat d’una educació de qualitat, d’estabilitat del sistema
educatiu, de la participació activa de tots els sectors implicats,
del model de centre educatiu inclusiu i altres aspectes que ja
estan recollits en aquest pacte social, educatiu i que els meus
companys expliquen molt millor que jo, per la seva
experiència, i que jo estic segur que està llegit, mirat i remirat
per les persones responsables perquè pugui arribar a ser un
pacte polític, ja que des de març del 2017 he hagut d’esperar jo.
I tampoc insistiré molt en què la cosa ve de lluny i que ja com
ha explicat Mar, ja des d’aproximadament 2013 va començar
tot amb un procés iniciat a Menorca, en atenció a cadascuna de
les paraules, en un procés social participatiu.

Perdonin, no m’he presentat adequadament, ja saben el meu
nom, som Alberto Taranco i venc com a president del Consell
Escolar Insular d’Eivissa. Però som mestre, sobretot som
mestre, és una professió que requereix un component tècnic
important, però un component sobretot i per damunt de tot
humà. A mi m’agrada dir que és una forma de vida i com a tal
la considero. I en aquest component humà centraré la meva
aportació.

Jo sincerament per antiguitat, és possible que no sigui la
persona més idònia, més adient per explicar el llarg procés del
pacte, si ho heu seguit des dels inicis, la meva participació
activa ha arribat pràcticament al final, quan ja estava el treball
encarrilat, quan només s’havia de posar la cirereta al pastís, un
pastís molt treballat, per cert; encara a temps per fer alguna
aportació, però sobretot pel que m’ha servit és per aprendre
molt. He conegut la majoria dels components que han creat el
pacte, persones d’una pluralitat extraordinària, asseguts al
voltant d’una taula representant tots els sectors, idees diferents,
conceptes diferents, creences diferents, colors polítics diferents
i ideologies diferents. Persones que a l’hora de construir han
pensat en tot moment en l’alumne, en la qualitat i en l’equitat.
D’alguns he rebut consells davant la meva ignorància, alguns
han estat autoadoptats per a mi com a mentors, que ni tan sols
ells saben que són els meus mentors, i no pel seu color polític,
ni per les seves creences, precisament, ja dic que el component
humà és el que em guia.

Em qued especialment amb el dia que em varen explicar, i
no va ser un docent, va ser un pare, un pare que era allà, em
qued especialment amb el dia que em vàrem explicar que
l’excel·lència no consistia en cedir, sinó en concedir, i que si la
concessió és mútua i tot l’interès és per al menor, juntament
amb la generositat, eren els ingredients i la clau del consens
entre gent tan dispar. Ja dic que he après molt, també he dit que
som mestre, no em cansaré de dir-ho, és una cosa que ho sent
amb molt d’orgull; poc més d’un quart de segle com a mestre,
pràcticament la meitat de la meva vida que no és poc, el
suficient com per ser espectador i víctima de canvis legislatius
constants, per adonar-me que l’escolarització d’un alumne

transcorre durant 4 o 5 legislatures com a mínim, i açò
requereix una estabilitat mínima en el seu recorregut, en el del
nen, en el del menor. 

Lluny d’interpretacions conjunturals del que ha de ser
l’educació, lluny de canvis precipitats de currículums,
d’aparició i desaparició per art de màgia d’assignatures i
d’altres il·luminacions momentànies. I aquí és on radica el
pacte, la importància del pacte i aquí és on radica la
importància que la classe política es faci ressò de la
importància del pacte, d’un marc estable que permeti la creació
d’una llei estable i duradora, d’un pacte, i sense ànim d’ofendre
de veritat, de veritat que sense ànim d’ofendre, creat per
persones amb un coneixement del món educatiu i una
perspectiva que, com a mínim, iguali el conjunt de persones
que estam aquí reunides, el que avala... i aquí tenim dos
exemples, i el que avala una ràpida revisió i una urgent
tramitació. Record als senyors diputats i diputades el valor de
tenir a les seves mans un pacte creat des de la base social, des
de la comunitat educativa, en definitiva des del poble. A mi
m’agrada dir que açò que és aquí és perquè el poble ha parlat
i perquè el poble ha creat amb consens.

Alguns d’aquests companys als que vaig autoadaptar com
a mentors, sabedors de la meva compareixença m’han dit,
“Alberto no tires de víscera, que et conec, no t’entusiasmis fins
el punt de sortir-te de mare, no la lies. No utilitzis paraules com
vergonyós, irresponsable, improcedent, increïble, inconcebible,
egoista o qualsevol del llarg repertori de paraules inconvenients
que de vegades se t’escapen, sigues ferm, però elegant.
Incongruència és una paraula ferma i adequada a la vegada, em
van dir, i jo, fidel deixeble, així ho faré. I d’incongruència
titllaré si un pacte executat amb molt d’esforç, molts de viatges,
moltes discussions, molta generositat i sobretot molta
perspectiva per una base social no es corroborat, tramitat,
acceptat i consensuat per les persones que representen aquesta
mateixa base social, siguin del color que siguin i mirant a la
lluna i no a l’escó, ni a la bancada que els acompanya.

No entra en el meu ànim donar lliçons, no és de bon mestre
donar lliçons, sinó ensenyar,  i recordar que no és fàcil
ensenyar a qui no vol aprendre, reflexió que estic segur que
entre els presents no cal, però per si de cas...

(Remor de veus)

Perdó? Sí, per convèncer que aquest pacte ha de ser tramès
el més aviat possible, ja que és una oportunitat històrica; aquí
m’agradaria recalcar-ho, és una oportunitat històrica, no només
a l’àmbit balear, sinó de cara a la resta de l’Estat, que, pel que
pinta en l’actualitat, ben necessitats estan de referències
positives respecte d’això. Igual és que tenen pocs docents i
poca persona del poble fent un pacte estatal. I perquè el camí
encara és llarg i dur, perquè els nens que naixen en aquest
moment tenguin assegurada..., el que naixen en aquest moment,
en aquest moment, els que naixen en aquest moment, tenguin
assegurada una escolarització amb criteris moderns i estables,
basats en l’equitat, en la qualitat i en la igualtat dels alumnes.
Perspectiva de futur, per favor.

Ja per concloure he de dir una vegada més, repetir una
vegada més que es demana des de la comunitat educativa una
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espera tramitació per la via política, amb respecte, es demana
amb molt de respecte, però a la vegada considero que és una
responsabilitat atendre aquesta demanda per la classe política
per respecte, per molt de respecte a la comunitat educativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Taranco. Ara té la paraula el Sr. Miquel
Oliver, per un temps de deu minuts.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

Moltes gràcies. En primer lloc vull agrair a la comissió la
invitació a comparèixer per exposar la meva visió i opinió
sobre el document Pacte per l’educació a les Illes Balears. 

Avui som aquí com a president del Consell Escolar de
Mallorca, CEM, però no vull deixar de mencionar els orígens
de la meva vinculació amb aquesta proposta de pacte. Tot va
començar per a mi a finals de l’any 2011, quan la rectora Casas
m’anomenà representant de la UIB a la comissió per al pacte a
l’illa de Mallorca, representativitat que llavors va mantenir el
rector Huguet i encara l’ostento a dia d’avui. He de confessar
que durant aquests primers anys de participació en aquest
procés era totalment escèptic sobre les possibilitats reals
d’arribar a un pacte amb fonaments pedagògics sòlids que
impliqués una àmplia majoria de la comunitat educativa. No
obstant això la veritat és que a finals d’agost de 2014 tot donà
un gir prou important: dia 26, com ha explicat la meva
companya Mar de Menorca, es va presentar a l’illa de Menorca
el pacte per l’educació a tota la societat balear, elaborat per
Menorca Edu21 amb un procés de participació impressionant,
amb un diagnòstic, com ella ha explicat, i també amb una
anàlisi del que s’estava fent a l’àmbit internacional molt
important, i els companys de totes les Illes que vàrem assistir
a aquella presentació aprofitàrem per fer una reunió de
coordinació dia 27. En aquesta reunió es va produir un resultat
possiblement inesperat, que va ser la signatura de la declaració
de Ses Salines, que va propiciar que dia 10 d’octubre, en una
reunió celebrada a Palma, a la seu de la UIB a Sa Riera, es
creàs Illes per un pacte.

Aquests dos esdeveniments convertiren el meu escepticisme
en esperança, i els puc assegurar que la capacitat d’aquest
col·lectiu per treballar en la construcció d’una visió compartida
del que ha de ser l’educació a les nostres illes en un futur
proper no m’ha deixat de sorprendre cada dia des de llavors
ençà.

En aquest procés m’agradaria destacar dos aspectes. Un
primer, la capacitat demostrada d’arribar a consensos des de
perspectives totalment distintes, sabent sacrificar, almanco per
un període de temps determinat, algunes de les idees personals
o col·lectives en benefici d’un projecte educatiu estable i
eficaç, vistes les necessitats educatives de la societat actual. I
un segon aspecte que m’interessaria destacar és la capacitat per
analitzar altres models però fent, sabent fer, una adaptació
acurada a la nostra realitat gràcies a la feina de debat en

comissions, plenaris, durant tot aquest procés, com han explicar
els meus companys.

En el marc del CEM hem realitzat una anàlisi d’aquest
pacte, hem participat en les sessions del CEIB, i he de dir que
tot i que en el si del CEM hi ha una àmplia majoria de persones
que li donen suport, també he de destacar que alguns membres
manifesten discrepàncies amb el document. De fet en el plenari
de dia 30 de març de 2007, s’aprovà per 22 vots a favor, 6 en
contra i 1 abstenció donar suport al pacte per l’educació de les
Illes Balears.

Dit això passaré a explicar la meva visió i opinió del
document, i ho faré a partir de l’anàlisi de quatre aspectes o
eixos que jo crec fonamentals. Està clar que tot document té
múltiples lectures. Jo a continuació exposaré la meva, que
parteix d’una anàlisi global del document, establint un
paral·lelisme amb les principals tendències educatives
internacionals, tot destacant el que per a mi són els eixos
fonamentals. 

El primer de tots és que el pacte pren partit en la redefinició
dels escenaris educatius de futur; em bas..., podria agafar molts
d’estudis i investigacions, però em basaré en una bastant recent,
de 2014, dels investigadors McKay i Istance, que és una
publicació, una recerca publicada pel Centre de Recerca de
l’Associació de Professors de Victòria, Austràlia, on fan una
anàlisi superadora d’aquest estudi que va fer l’OCDE que es
deia Les escoles del futur -el va fer l’any 1997, que certament
ha quedat un poc desfasat-, idò aquests investigadors presenten
una anàlisis del que pot ser, del que serà l’educació l’any 2025,
2030, i l’han anomenat El futur en la professió docent; un nou
conjunt d’escenaris. Els autors analitzen fins a quin punt en un
futur proper seguirem tenint escoles i si els professors
qualificats seguiran tenint un rol rellevant en el procés
formatiu. Els autors dissenyen diversos escenaris jugant amb
dues variables: per una banda, el percentatge d’aprenentatge
que es produirà en el marc de la institució escolar i, per altra
banda, el percentatge de professors qualificats que tindrem en
el futur en relació amb el percentatge de tots els educadors que
intervendran en el procés educatiu; els autors defineixen els
possibles escenaris segons anem combinant les dues variables. 

De la seva anàlisi sembla obvi que si creim necessari
mantenir la institució escolar com un escenari educatiu amb
possibilitats de perdurar en les properes dècades, un dels grans
reptes és crear vertaderes comunitats d’aprenentatge, tal com
destaca el pacte a l’apartat 2 dedicat a la societat, on diu
textualment: “Educam i ens educam en comunitat, tots junts i
entre tots, la família com a principal ens educatiu, el centre
educatiu com a principal recurs en l’educació formal, i la resta
d’agents i institucions com a suport i en complicitat”. En altres
paràgrafs també explica el que són comunitats d’aprenentatge
i no m’enredaré a detallar-ho perquè tots tenim el pacte a la mà.
Com veiem aquest document s’avança en la definició d’un nou
escenari educatiu que segons els experts serà fonamental per
garantir la continuïtat i la utilitat de la institució educativa en la
societat d’un futur proper. Per tant crec que no és casual que el
pacte dediqui un quart, una quarta part de les pàgines a apostar
per canviar radicalment el que serà l’escenari de futur. Això pot
parèixer, i fins ara la veritat és que crec que ho hem fet com per
omplir documents, dir que tots hem de fer feina en comunitat
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i que tothom s’ha d’implicar en l’educació, però la veritat és
que la societat canvia amb una rapidesa tal que o feim qualque
cosa o l’escola se’ns està erosionant. Què ens diu el pacte? Que
hem arribat a un consens social per apostar seriosament per
aquesta via.

Un segon punt important és que el pacte posa les bases per
a la necessària reprofessionalització dels docents. Si creim que
l’escola, com hem dit, com a institució educativa serà encara
necessària en un futur proper, els docents són l’element
fonamental d’aquestes institucions. D’acord amb les darreres
recerques el professorat, la seva preparació i actuació
professional, constitueix l’eix fonamental per al bon
funcionament dels centres educatiu i és el factor que més
influència té en la qualitat de l’educació escolar. En aquest
sentit els investigadors Hargreaves i Shirley, en el seu llibre La
quarta via del canvi educatiu, on analitzen què ha estat la
innovació i el canvi educatiu des de la Segona Guerra Mundial
fins ara, ens diuen que els països que estan en la quarta via -en
el cas d’Europa els països nòrdics, ho analitzen i donen mostres
del perquè estan en la quarta via-, ens diuen que estan apostant
per aspectes fonamentals com són la necessitat de tenir
professors de total qualitat. En aquest sentit el pacte també es
posiciona en aquestes opcions capdavanteres d’àmbit
internacional, per això proposa un conjunt ampli de canvis en
aquest sentit: seleccionar l’alumnat que ha d’accedir a la
formació inicial del professorat; millorar la formació inicial i
els processos de pràctiques; garantir la qualitat i la vinculació
a la professió dels formadors dels docents; treballar
conjuntament Universitat i centres educatius; lligar el sistema
d’accés a la funció docent a la pràctica professional; crear un
sistema de provisió de places que garanteixi la creació d’equips
docents cohesionats, totalment fonamental perquè l’educació
del futur funcioni, no podem tenir centres que cada any canvien
vuit i nous professors i hem de començar de zero amb un
projecte educatiu nou; establir sistemes que permetin que el
professorat novell en el seu procés d’incorporació rebi
l’assessorament de professorat expert. 

Pensau que tenim un sistema que si podem cremar el
professorat novell en tres anys no esperam a cremar-lo en cinc
anys, senzillament perquè el nostre sistema fa que enviem el
professor novell al centre més complicat i dins aquell centre,
evidentment, tots estarem d’acord, ha d’anar al grup o al curs
més complicat. Per tant, els hem de cremar. Els països que
estan a la quarta via s’han adonat que el docent novell ha
d’estar mimat, no ens podem permetre cremar-lo.

Associacions professionals positives i poderoses, també ho
defensen aquests autors i el Pacte també els anomena i els
recupera. Pensau en Hargreaves i en Shirley, quan parlen de la
tercera via, que a l’Estat espanyol està representada per la
LOGSE, ens diuen que un dels problemes de la tercera via va
ser que l’administració va exercir un paternalisme amb el
sistema educatiu i va desmuntar les associacions professionals.
Som a un moment que els professionals es tornen a apoderar i
tornen a dir nosaltres hem d’assumir les responsabilitats que
tenim amb l’educació. Comunitat d’aprenentatge professional,
també se’n parla en el Pacte.

Tercer aspecte fonamental, redissenya el rol que hauria
d’assumir l’administració en aquest escenari de futur.

Hargreaves i Shirley també expliquen què han fet els països
més capdavanters en aquest sentit i diuen, “els docents s’han
apoderat, però l’administració ha passat a assumir un rol de
soci, de suport”. L’administració no pot tenir un rol paternalista
i els partits que governen els sistemes educatius no poden
atribuir-se el protagonisme de tot el que passa en l’educació, i
tampoc a la sanitat, etc. Els professionals han de tenir la seva
autonomia i han de ser reconeguts i no els podem desanimar
professionalment, com ha passat en moments passats.

L’apartat 3 del Pacte presenta un model de polítiques
públiques i administració que respon a aquest esperit i amb una
planificació basada en el diagnòstic. A l’apartat 3.6.4 es fa una
redifinició del paper de l’Administració educativa i es parla
d’establir estratègies per transformar un sistema que ara
funciona de manera vertical en un de més democràtic i
transparent. 

Pas al quart punt bàsic que trob que aporta el Pacte, posa les
bases perquè el sistema educatiu deixi de ser una organització
que rebutja l’eficàcia. Cal, en aquest sentit, recordar que
l’eficàcia és la capacitat per assolir els objectius proposats, en
aquest sentit l’avaluació és el procés que permet esbrinar el
grau d’assoliment dels objectius, ara bé, l’avaluació escolar,
com l’avaluació del sistema educatiu, és un tema complex. A
casa nostra hi ha una gran tradició escolar en avaluar el
rendiment dels alumnes, però no hi és encara la d’avaluar el
professorat, els òrgans de coordinació, els centres i el propi
sistema educatiu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Oliver, hauria d’anar acabant. 

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

Estic acabant. Estic acabant, gràcies, gràcies.

Una organització que no s’avalua no és una organització
eficaç, per tant, el Pacte proposa sistema d’avaluació en sentit
ampli.

En definitiva, i per acabar, som davant d’un pacte educatiu
que està fet per docents que expliquen i diuen en el Pacte que
assumeixen les seves responsabilitats professionals. La veritat
és que per a mi és insòlit, o sigui, un pacte educatiu que no es
centra a donar únicament i exclusivament les responsabilitats
als altres per a mi és insòlit. Per tant, destac que és un pacte on
han participat els docents i els docents expliquen que
assumeixen les seves responsabilitats professionals. Està fet
també per pares i mares que manifesten que volen implicar-se
i compartir responsabilitats educatives i està fet també per
entitats i organitzacions que volen esdevenir agents educatius.
En definitiva, fet per persones que demanen als seus
administradors que assumeixin el rol de suport als professionals
i a la societat tant a l’hora de legislar com a l’hora d’aplicar i
avaluar les polítiques. 

Per acabar, em deman, si tots plegats sabrem aprofitar la
lliçó que ens ha donat la comunitat i tendrem el seny per
convertir en política educativa les seves propostes, tot
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implicant-la, aquesta comunitat, en el procés de
desenvolupament necessari per donar continuïtat a aquest
document o pel contrari farem el que hem fet tantes vegades i
desarticularem els processos de participació, no fos cosa que
ens facin trontollar l’estatus d’uns pocs o la gestió còmode
d’uns altres. De tot plegat el temps ens donarà la resposta. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Tot seguit procedeix 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 a tothom. Bé, en primer
lloc, en nom del Grup Parlamentari Popular, vull aprofitar per
donar-los les gràcies per aquestes exposicions i aquestes
aportacions que ens fan en aquesta comissió del Pacte educatiu,
i dir-los que nosaltres, com a grup parlamentari, hi som perquè
volem assolir acords, pensam que és important assolir encara
que siguin uns acords mínims, però que siguin estables i puguin
ajudar a millorar la qualitat de la nostra educació a les Illes.

Volia fer centrar les meves preguntes, ja que tenim poc
temps d’intervenció, com deia la presidenta, en un parell de
qüestions a la Sra. Lluc, ella ha parlat, ha començat parlant de
fracàs escolar, ella és una persona que coneix profundament el
món educatiu i jo voldria saber què no fem bé a dia d’avui o
quines petites aportacions ens podríem fixar? Sé que és un poc
agosarat fer una pregunta així, però quines petites aportacions
podríem consensuar entre els grups parlamentaris perquè el que
tenim estancat, és ver que venim d’un 40% de l’any 2008, però
ha anat baixant, però fa una parell d’anys que s’ha estancat en
un 27%, que és un fracàs molt elevat, per millorar aquestes
xifres, i que poguéssim aportar a aquest document de pacte
nosaltres, aquests mínims als quals ens poguéssim
comprometre. 

També vostè ha participat des de l’inici del procés per fer
un pacte o per arribar a una sèrie d’acords i està preocupa de
com es du el procés, què faria per millorar-ho i no desviar-nos
de l’objectiu que és millorar l’educació i els drets dels menors?
És a dir, quins aspectes s’han deixat tal vegada de costat pel
camí i que convendria que nosaltres reprenguéssim i ens
asseguéssim a abordar per intentar arribar a acords que tal
vegada en el seu moment s’han deixat de costat perquè no s’han
pogut assolir?, finançament?, ràtios?, personal de suport? El
que consideri que podríem abordar nosaltres per aportar el
nostre granet d’arena. 

I al Sr. Oliver, ha parlat de les discrepàncies que hi hagut a
vegades a l’hora de debatre, que en tot cas és positiu discrepar,
deliberar i arribar a acords, però sí pot ser que hi hagi aspectes
que no han estat consensuats i que també requereixen, com li
demanava la Sra Lluch, la possibilitat que nosaltres els
tornéssim a abordar, drets laborals, finançament, qualque
qüestió que consideri que nosaltres tal vegada poguéssim
aportar com a grup parlamentari a l’hora de decidir quins

acords sí o no podem fer i que puguin tenir una validesa i un
valor positiu al temps.

I al Sr. Taranco agrair-li la seva exposició i la seva
vehemència a l’hora de defensar el Pacte educatiu.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ajustar-me al temps,
encara que tal vegada deixaré alguna pregunta més en la
recambra per si algun company pronuncia, doncs, que pugui
refer o respondre.

El primer de tot, agrair-vos, us podria tutejar si em
permeteu, la vostra presència. Sincerament, avui em toca ser
aquí, normalment estic de secretari, avui em toca ser portaveu,
i moltes vegades o les poques vegades que he pogut fer de
portaveu per a mi és molt important que estigueu aquí perquè
és la primera vegada a la història que la comunitat educativa,
que els docents, que els consells escolars passeu per aquí, i
tantes altres organitzacions professionals, perquè puguem
realment d’una vegada els polítics canviar l’educació. Jo som
professor, però ara he fet un Kit Kat i he tengut la sort o la
desgràcia, com dirien alguns, de ser un d’aquells que el Sr.
Bauzá en el seu moment va dir que si volíem canviar o fer lleis,
a l’Assemblea de Docents, que ens presentàssim a les eleccions,
i avui estic aquí representant a la comunitat educativa. 

Per tant, em sembla que hem d’aprendre alguna cosa sobre
aquesta qüestió i sobretot en els últims moments Ciutadans no
és present a aquesta comissió, és molt trist, i parl personalment
i col·lectivament, i la meva pregunta és, davant de les noves
notícies que ens arriben de Madrid que només el Partit Popular
i Ciutadans han quedat tot sols a la sots-comissió d’Educació.
A més a més, COAPA, STES, Comissions, etc., han sortit
també del pacte educatiu a l’àmbit estatal, com veuen la
situació sobre aquesta qüestió?, perquè moltes de les qüestions
o algunes de les qüestions que es plantegen en el document fan
referència a lleis d’àmbit estatal, i és obvi, i era un desig de tots
i totes, que hi pogués haver a la vegada un pacte social o en el
temps podrien conviure en l’àmbit estatal i autonòmic.

Això per una banda. Després també una altra qüestió que
des de Podem ens preocupa, i jo des del minut u com a
representant de l’illa d’Eivissa, és la falta d’infraestructures
educatives. És vergonyós i jo seré una mica políticament
incorrecte, ja que el Sr. Taranco no ho ha fet al respecte.
Moltes vegades i des de Podem hem demanat més finançació
per construir més centres educatius, escoletes, escoles, instituts,
instituts de formació professional, escoles d’idiomes, escoles
d’art, etc. Per què dic això?, sobretot m’agradaria saber com
tenen en les diferents illes els mapes escolars que teòricament
és una de les funcions que tenen atribuïts els consells escolars
de cada una de les illes, per planificar a mig i a llarg termini
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l’oferta escolar o les infraestructures necessàries. En aquest
sentit m’agradaria, i sobretot volia posar en relleu que en el cas
per exemple d’aquest govern no escolta la comunitat educativa,
ni els professionals, ni la direcció, com és per exemple amb
l’escola de Sant Carles de l’illa, una escola d’una única línia
enmig de la natura que el Govern, a més de tenir més barracons
enguany, vol ampliar i fer un monstre, quan al final hauria de
fer una escola dins el municipi de Santa Eulària. Per tant és una
qüestió que en determinats municipis clama al cel.

Una altra qüestió molt ràpidament és també, i en el seu
moment pensava..., ara no seré capaç de repetir les paraules que
va comentar el Sr. Carrió a les jornades que vàrem tenir de
fracàs escolar aquí al respecte, però sí què hem de fer sobre
aquesta revolució que s’està fent a les aules i que
l’administració no ens deixa fer. Com podem tirar els murs al
respecte?, perquè es obvi que estem fent moltes vegades
miracles, al respecte, no?, i la hi voldria fer al Sr. Carrió.

I ja quasi per acabar, unes qüestions també que el document
i molts dels docents i dels professionals han posat damunt la
taula és l’avaluació del sistema. És una qüestió que, com ja he
comentat, només estem obsedits a veure quina és la nota que
traiem a PISA, quan només s’avaluen tres competències a
l’alumnat, i em sembla que aquest no hauria de ser l’indicador
per mesurar com els nostres alumnes, nins i nines, petits i grans,
van desenvolupant-se en el dia a dia, i per tant quina alternativa
en aquest sentit podríem veure per veure com funciona la nostra
escola...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, se li ha acabat el temps, se li ha acabat.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta, i gràcies a la Sra. Martínez, al Sr.
Taranco i al Sr. Oliver, representants dels consells escolars de
cada una de les Illes.

Jo crec que tots i totes han coincidit en la urgència, en la
necessitat d’agilitar el pacte i el seu contingut, perquè a més ja
fa -i ho han dit també- gairebé un any que va ser aprovar o
ratificat pel Consell Escolar de les Illes Balears, i de qualque
manera hi ha un poc aquest renou de fons que ara arriba a mans
dels polítics i pareix que només l’embullam. Ho dic perquè en
part..., no dic que vostès vulguin dir això, però... duim aquí un
any també ja marejant, i encara ens queden moltes
compareixences, i jo entenc que després d’aquesta feinada que
s’ha fet es demanin resultats, que també és el que toca.

Faria una sèrie de preguntes en veu alta, i més que
preguntes els plantejaria una reflexió o un posicionament també

per poder saber la seva opinió, preguntes en veu alta: què és el
més prioritari, dins aquesta urgència, posar en marxa del que hi
ha en el pacte?; quins són aquests marges que hi ha per poder
fer més enllà de les limitacions normatives, sobretot a l’àmbit
estatal? I dic això perquè tenc la sensació, i crec que en una
conversa informal amb el Sr. Oliver ho parlàvem fa un temps,
que s’hauria d’afinar una mica més en el que es demana
exactament a les administracions públiques.

M’explic: ho dic perquè tenc la sensació també que s’ha
focalitzat massa en el fet que la translació, o la transferència, o
allò que demana el pacte o es demana en nom del pacte a les
administracions públiques o als polítics és una llei, com si això
ja arreglàs una mica tot el que planteja el pacte, i jo crec que el
pacte, i d’alguna manera l’exposició del Sr. Oliver ha donat
aquesta amplitud de tot el que es pretén, va molt més enllà que
purament una llei, i que no només és la responsabilitat dels
polítics, hi ha la responsabilitat dels docents, hi ha la
responsabilitat de les famílies, etc., i això marca també un
model educatiu diferent, perquè jo crec que uns dels handicaps
que hem tengut en aquests anys era que fallava tot allò altre,
que tota la responsabilitat s’havia com abocat en el sistema
polític, i el sistema polític al final el que ens ha donat són
problemes, amb aquesta inestabilitat normativa i demés.

Ho dic perquè tenir una llei pot tenir els seus avantatges;
una llei pens que no cobrirà tot el que contempla el pacte,
almanco una llei dins els marges que puguem tenir aquí, i això
no vol dir que estigui dient que no s’hagi de fer una llei, no
m’interpretin malament; hi haurà les seves limitacions, però
crec que hi ha altres elements d’estabilitat del sistema que estan
poc recollits en el pacte en relació amb altres aspectes i que
crec que són elements d’estabilitat fonamentals més enllà de les
normatives, i que són els recursos, perquè afortunadament si
l’escola es manté és gràcies als professionals, a les famílies,
etc., a pesar dels canvis normatius que hi ha hagut, i perquè hi
ha pràctiques educatives i existeixen comunitats d’aprenentatge
a pesar de la normativa, i compromís de les famílies a pesar que
els canals de participació no són fàcils, etc., etc., i això també
diu molt de la virtualitat del pacte.

I ho dic perquè posaria en valor el pacte, però crec que
s’hauria de definir molt més quin és el paper de les
administracions en relació amb la responsabilitat del conjunt
d’actuacions que s’ha de fer, i també miraria maneres de
sistematitzar o institucionalitzar qüestions molt positives que
vostès han exposat respecte del procés d’elaboració del pacte.
Vull dir, per què no pot ser, per exemple -també faig una
pregunta en veu alta-, el Consell Escolar de les Illes Balears, els
consells escolars insulars, l’eina política o mixta politicosocial
de seguiment d’aquest pacte?, i per tant això també requeriria
canvis normatius i atorgar més poder i no només una qüestió
consultiva o una potestat consultiva a aquests consells insulars.
Ho dic perquè jo crec que d’alguna manera el pacte també
insinua un altre model de gestió de la política pública
educativa. És una reflexió que vull posar damunt la taula, a
veure què en pensen.

Gràcies.
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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
donar la benvinguda i les gràcies als compareixents per ser
aquí, i exposar-nos des de la seva visió la necessitat i la
importància d’arribar a un pacte educatiu.

La Sra. Presidenta ha dit que fóssim concrets en les
preguntes perquè és cert que segons el compareixent que ve ens
pot sorprendre o ens pot donar un tipus d’informació que per
ventura no tenim tan coneguda, però sí que crec que vostès, que
ja han començat a fer feina i són membres del pacte i la feina
que s’hi ha fet, és molt més aclaridor i del que ens diuen en
tenim ja una noció, per dir-ho de qualque manera.

Ara faré una referència que ha fet el Sr. Aguilera, que ell
era el representant del sector educatiu; jo crec que tots els grups
parlamentaris que som aquí tenim una part de representació del
món educatiu, en concret en aquest moment, i crec que molts
dels grups parlamentaris, o molts dels partits polítics que som
aquí, ja abans d’entrar en aquest Parlament vàrem signar aquest
pacte perquè hi estam totalment d’acord. Jo els faria dues
preguntes a tots tres i són molt senzilles.

Què pensen que pot fer falta perquè realment ens creguem
la importància de tenir aquest pacte i que totes les formacions
polítiques vegin la necessitat d’aquest pacte?

I quines creuen vostès que són, no diré les línies vermelles,
ja sé que em diran tot el pacte, però també sabem que hi ha
discrepàncies a segons quins grups, m’agradaria saber quines
consideren que haurien de ser les línies bàsiques que s’haurien
de contemplar dins aquesta futura llei educativa?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com que jo no tinc la sort
del Sr. Taranco, jo no tinc mentors, deia que no tinc mentors jo
com vostè que l’adoctrinen abans de venir a aquestes reunions,
ja saben els meus companys que jo a vegades sí que faig
algunes sortides de to en aquesta comissió perquè jo estic
gairebé tan indignat com vostè...

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR
D’EIVISSA (Alberto Taranco i Iriondo):

Perdona, mentor sí, però no accepto doctrines, eh?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó?

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR
D’EIVISSA (Alberto Taranco i Iriondo):

Les doctrines no són “lo meu”.

LA SRA. PRESIDENTA:

No estableixin per favor, els ponents no estableixin diàleg
amb els diputats.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Era una manera de dir-ho, jo per això voldré ser gairebé tan
clar com has estat tu, si em permets que et tutegi. Jo penso que
les vostres intervencions han posat en evidència que la societat
balear ha estat capaç de fer el més difícil i està fallant en fer el
més fàcil, perquè en una legislatura passada en què teníem un
govern que va declarar la guerra a l’educació, la societat es va
organitzar per fer la feina que normalment en els països que
funcionen amb tota normalitat lidera l’administració, per això
dic que es va fer el més difícil, la societat civil va fer aquest
paper de substitució i va arribar a fer una diagnosi i arribar a un
acord sobre quines propostes s’havien de desplegar
normativament; i dic que estem fallant a fer el més fàcil perquè,
tal com has assenyalat Alberto i de fet també na Mar hi ha fet
èmfasi, estem en un procés incomprensiblement dilatat per
materialitzar tota aquella feina que s’ha fet en una norma. Es
demostra un cop més, com diria en Miquel, que som un sistema
que rebutja l’eficàcia també en aquest cas.

Jo crec que en totes les compareixences que hi ha hagut i en
aquest cas de les vostres tres, sobretot la de’n Miquel, tenim
clar cap on cal anar; és a dir, jo crec que hi ha un consens molt
gran en gairebé tots els compareixents que hi hagut en aspectes
bàsics pedagògics, però pedagògics en sentit ample, és a dir, de
com s’organitza l’educació, que també inclou els temes
organitzatius, els temes laborals, els temes administratius en el
sentit del paper que ha de tenir l’administració. Per tant, aquest
consens ja hi és, i els temes de dissens estan molt acotats,
acotadíssims, i també sabem quins són i per tant, jo crec que la
feina política s’hauria d’haver centrat en atacar aquests punts
de dissens, per aconseguir un consens més ampli, perquè, com
ha dit la companya Sureda, ja hi ha molts partits d’aquesta
cambra que hem subscrit i estem d’acord en els continguts del
pacte. Per tant, la feina política que teníem a fer era resoldre
aquests punts de dissens amb els dos grans grups que no han
subscrit aquests acords, que són el Partit Popular i Podem.

Amb tot aquest panorama, però, i lamentant-nos d’aquest
procés tan enrevessat de primer tornem discutir el que ja havia
discutit la societat civil, ho tornem discutir al Consell Escolar,
però abans modifiquem la composició del Consell Escolar per
perdre uns quants mesos més i després creem una ponència
perquè tornin comparèixer per enèsima vegada les persones que
han participat en tots aquests processos previs, perquè ens
acabin dient el que d’alguna manera doncs ja hi ha un grans
consens com deia. Per tant, és aquest panorama i és aquest
context el que ens fa tenir motius per pensar, malauradament,
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i ho hem de començar a dir, tot i que alguns ho hem estat dient
amb la boca petita des de fa molts mesos, tenim motius per
pensar que no hi haurà una llei educativa en aquesta legislatura,
entenent llei educativa com a un projecte complet, complet que
englobi tot el sistema i que sigui àmpliament pactat, perquè
també els finals de legislatura per arribar a pactes,
malauradament són molt més complexos que els moments
inicials o de mitja legislatura. Dic que tenim motius per pensar
que és probable que això acabi així. 

I per tant en aquesta situació, jo vull fer-ho saber, que la
tessitura del nostre grup parlamentari en aquest context de la
situació i en aquest moment de legislatura, està en veure en
com podem ser lleials al nostre compromís amb la ciutadania,
perquè recordo que l’aprovació d’una llei educativa està en els
acords pel canvi, per tant, als acords que han donat lloc a la
formació de l’actual Govern i després també concretament als
acords per Menorca, que són els acords als quals va arribar el
meu grup parlamentari per continuar donant suport al Govern,
un cop el meu grup parlamentari va sortir del Govern. 

Per tant, vist aquest context, nosaltres en aquest moment ens
plantejam què podem fer d’aquí a finals de legislatura per
mantenir-nos fidels a aquest compromís que vam adquirir amb
els nostres electors i amb la ciutadania en general.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la diputada Montserrat Seijas, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Agradecer a los tres ponentes que
hayáis venido aquí y que hayáis explicado con tanta claridad,
pues las posiciones desde vuestra situación dentro de la
comunidad educativa.

Que comparto totalmente los sentimientos que transmite el
Sr. Taranco en toda su exposición. Y que, a diferencia de lo
que comentaba ahora el diputado Castells, yo sí creo que se
puede, si se quiere, sacar una ley dentro de esta legislatura. Y
que si realmente los partidos que están gobernando del pacto,
e incluso los otros dos partidos que no están dando ahora
mismo soporte, y se ha llegado a otros consensos en materias
que a priori parece que no se va a llegar ni se llega, y creo que
se puede llegar, si se quiere; es decir, yo todavía tengo fe de
que se pueda... la pena es que no tenga, que soy un voto, soy
una diputada sola, pero si se quiere se puede.

Y lo que sí está claro es que la fuerza la tienen los
ciudadanos, porque aquí somos meramente representantes de
los ciudadanos, que a veces parece que se olvida, y que son
aquí los partidos los que tienen la sartén por el mango; no, la
sartén por el mango la tiene la comunidad educativa, la tienen
los ciudadanos, y yo espero que ese peso, que está detrás de
todo este proceso que se está generando y todas estas ponencia,
todo este trabajo parlamentario, pues que realmente a los
representantes políticos les digan que no se puede esperar más,

que no se puede aplazar para una legislatura más y que esto lo
hay que resolver ya, y ya estamos cansados de esperar y de
sufrir, toda la sociedad, porque esto no es una cuestión de la
comunidad educativa solamente, o de los chavales que van al
colegio, esto es un problema general de toda la sociedad y que
hay que resolver; que se ha visto, se ha detectado, se ha dado
por activa y por pasiva y que la solución está aquí, y que la
solución es ya, no para próximas legislaturas.

Nada más, gracias de nuevo por estar aquí y me pongo a su
disposición para lo que puedan necesitar.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel 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, benvinguts
a aquesta ponència de la Comissió d’Educació per arribar a
consensuar nosaltres, els representants del grups polítics, també
els grups polítics representen la societat, però nosaltres som
aquí representant els nostres grups polítics, amb una
determinada ideologia cadascú, intentam, nosaltres no ens
cansem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells i Sra. Seijas, per favor.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

..., no estam cansats, creiem realment en el que fem aquí,
intentam arribar a consensos entre tots els grups; hi ha dos
grups que no van signar aquest pacte i intentam, amb aquestes
compareixences, que s’arribi a uns acords, a uns punts que
vostès han recollit en aquest document, i nosaltres intentem que
els grups que no hi estan d’acord s’hi sumin, per arribar a fer
una llei, d’això tracta aquesta ponència, i no ens cansem amb
la feina que ens toca fer, és el que ens toca.

Jo tenc dues preguntes molt concretes, s’ha parlat aquí de
consens i de participació i jo per la part que em toca també,
m’agradaria saber quines són les eines que creuen que han de
ser presents a la propera llei, a la futura llei, per assegurar la
participació dels alumnes. A mi em consta que els alumnes van
participar en la creació d’aquest document, més o menys, però
ara ja... no ho sé, de vegades se sent també un desànim
d’aquests mateixos alumnes. M’agradaria saber, quines són les
eines de participació dels alumnes en l’elaboració d’una futura
llei i de participació?

També han passat per aquí diferents regidors d’ajuntaments,
vostès als consells escolars dels seus municipis segur que han
participat i veuen sempre un representant de l’ajuntament,
moltes vegades a aquest representant de l’ajuntament se li
demanen moltes coses, però tenen molt poques competències,
les competències que tenen, bé, en escola, primària i secundària
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i les de manteniment, hi ha una relació entre Govern i
ajuntament, hi ha uns punts que unes coses les fan uns i unes
coses les fan altres, però no tenen més competències, sí les té...
bé, no les tenen, però les assumeixen totes a 0-3. Llavors,
alguns d’aquests regidors demana més competències o quines
són les que hauria de tenir l’administració més propera a les
escoles, als professors, als pares, per ser més efectiva, i com
hauria d’estar això, aquestes competències, recollides a la llei.
Si vostès ja ens diuen quines pensen, quines creuen que haurien
de ser a veure de quina manera ho podem, es pot posar.

També han parlat de la diferència entre illes, les tres illes
són molt... les quatre illes són molt diferents. Al senyor
d’Eivissa m’agradaria preguntar-li la relació que té amb
Formentera, perquè només hi ha una delegació de govern i la
relació entre Eivissa i Formentera després m’ho explica, com
es recull la participació de Formentera a Eivissa, després m’ho
explica.

Bé, la diferència entre les illes i com ha estat consensuar els
problemes tan diferents que hi ha entre unes i altres.

I res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Abans de donar la paraula als
compareixents, perquè puguin contestar les preguntes
formulades, els demanaria el mateix esforç que han fet els
diputats a concentrar el seu interès en dues o tres qüestions, el
seu esforç contestar concretament les preguntes, perquè tenim
un temps molt limitat.

Seguirem el mateix ordre que a la primera intervenció, per
tant té la paraula la Sra. Maria del Mar Lluch, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL CONSELL ESCOLAR
DE MENORCA (Maria del Mar Lluch i Martínez):

Bé, és molt complicat intentar retenir, disculpin... perquè les
preguntes han estat directes. Jo, la veritat és que a nivell de les
aportacions al fracàs escolar, jo crec que ha estat com a una
llum constant quan nosaltres anàrem conformant el document,
anar pensant totes aquelles mesures que ens ajudassin a assumir
aquest repte i a treballar. Jo, ara mateix, la veritat és que crec
que aconseguir... o sigui treballar tots, i jo crec que açò és un
dels avantatges del pacte, que intenta establir la responsabilitat
de tots perquè l’aprenentatge sigui veritablement un avantatge
significatiu, diferenciar una mica entre aprovar exàmens o
passar proves i aprendre..., perquè, a més, aquesta societat que
canvia, com diu Miquel, és que ho requereix i, precisament, una
de les coses que vam fer va ser fixar-nos en aquells exemples
que tenim, jo sempre dic als meus alumnes: fixa’t amb qui ho
ha fet i qui ho ha fet i inspira-t’hi, no? Hi ha bandes on el fracàs
escolar és molt menor, on han superat un repte i ho han fet en
un temps relativament concret, i vam anar a emmirallar-nos en
aquests sistemes a Polònia amb la competència lingüística, a
altre país altres exemples i veure què fèiem i vam intentar posar
molts d’aquests components en el pacte, sobretot ser capaços
d’atendre i de tractar l’alumnat tenint en compte la seva
diversitat, açò és fonamental, perquè açò et permet amb una

detecció prèvia, o sigui amb una detecció, diríem, ràpida, prest,
aquí hi ha coses que... Jo l’altre dia, anàvem, va venir un
especialista en educació 0-3 i, mare meva!, el bàsic que és el
que li passa, i invertir en totes les etapes, bé, que, de fet, ahir
van tenir vostès la compareixença de les companyes de 0-3, fins
i tot és una mica esgarrifant, no?, la importància que té la
detecció; un sistema que ens permeti detectar les dificultats i
atendre-les en el moment que apareguin, amb mitjans.

Açò, òbviament, requereix un finançament, és que és
necessari, requereix determinades ràtios, però tot açò és al
document del Pacte i requereix d’uns docents, com ha dit en
Miquel, formats, uns docents, perquè nosaltres som els primers
que hem fet autocrítica. Però, a més, també amb uns espais que
ens permetin, o sigui, que la gent entengui que la qualitat i
l’atenció a cadascú requereix coordinació, requereix espais i
temps, no es poden estressar els centres, no es poden estressar
els sistemes, i una manera per exemple que estan absolutament
estressats és amb aquells currículums que jo m’agradaria
conèixer personalment algú que hagi redactat alguns dels
currículums que han passat per davant meu, en els 22 anys que
em dedico a fer feina. És impossible i açò estressa moltíssim,
i tot açò, per açò del pacte, l’autonomia del centre que ens
permeti generar un projecte que s’adapti al nostre entorn, que
s’adapti als nostres alumnes i que intenti fer... bé, jo crec que
atenent la diversitat dels nostres alumnes, com han fet a altres
bandes, els nivells, aquest fracàs escolar, bé, jo som molt
optimista de mena, perquè jo crec que tots els docents ho han
de ser, estic segura que... però amb tots aquests components,
perquè el fantàstic i el meravellós i també el complicat de
l’educació i el polièdrica que és, és molt difícil abordar-la
només des d’un punt.

I per açò també ha estat tan difícil fer l’exercici que hem fet.
I després, quins aspectes s’han deixat pel camí, no sé si he entès
bé la pregunta, però jo em referia a... aquesta preocupació, des
de Menorca, és, sincerament nosaltres pensam de dir, vinga,
hem anat com a passant, i vaja, i molta gent fins i tot s’ha anat
sorprenent que els anàssim passant, redactem un document,
generem una comunitat d’Illes que ha estat una de les
sensacions, una de les coses més fantàstiques, per a mi la
declaració de les Salines va fer un flechazo, va ser un moment...
jo no veig a la nostra comunitat cap entitat que tengui
l’horitzontalitat que tenim nosaltres, i, és clar, vam dir: vinga,
i quan passa a la Comissió del CEIB i passa al CEIB i arriba
aquí, nosaltres pensam: ja està, no?, o sigui, ja hi són els
representants legítims de la societat, ara ells faran el que saben,
perquè nosaltres al cap i a la fi hi ha moltes preguntes que
vostès m’han fet, que jo no sé si sé contestar-les, perquè jo no
ho sé, jo, és que no sé què contestar.

I és clar, sincerament, pensàvem que així com nosaltres
havíem anat relativament ràpid i amb un ritme molt intens per
aconseguir... doncs ara ens sembla una mica dilatat; és a dir, jo
crec que... no ho sé, no sé si, modestament, si ja la feina que
s’havia fet a la societat civil ja hi havia molts de representants,
ja el Consell Escolar de les Illes Balears ja és molt variat, i, és
clar, ara açò, jo, és clar que la seva feina és asseure’s, com diu
la... asseure’s, discutir del pacte, informar-se, llegir documents,
com imagín que hem fet nosaltres i a veure si eren capaços
d’arribar a un acord, però no sé si tot aquest procés... Però, bé,

 



1354 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 86 / 23 de març de 2018 

açò és una opinió, en aquest cas sí que l’he contestada jo
personalment, perquè ja no ho puc consultar.

Després, quan diu... malgrat la normativa, hi ha comunitats
d’aprenentatge, hi ha pares i mares implicats, i jo em demano:
imagini’ns, si tenguéssim una normativa favorable, el que
seríem capaços d’aconseguir, no? Jo crec que ningú de
nosaltres no pensa que una llei o una normativa sigui, saps, com
la panacea, però, ostres!, és un marc, és una casa a ocupar i a
començar a moblar i a començar a posar polida, no?, i a donar-
li... Jo, quan estava... ha fet moltes reflexions i diu: “Malgrat la
normativa, hi ha aquesta...” I jo pens: uf!, amb normativa, no?,
segurament, tendríem coses, ho podríem potenciar.

Després, una pregunta de la representant d’El Pi, disculpa,
dius: què pensen que pot fer falta perquè tots ho creuen, perquè
tots s’ho creguin i açò avanci? I jo demano: què més fa falta
que fem? És que a mi no se m’ocorre res més, seriosament que
no se m’ocorre res més que necessitin els representants
legítims, açò ho tenc claríssim, de la societat, que són els que
esteu aquí asseguts. Què més podem fer la societat i els que
participem... que som, doncs açò, no?, de diverses bandes, no
se’ns ocorre què més puguem fer.

I allò dels ajuntaments, allò de les eines de participació de
l’alumnat no sé exactament si en el document està recollit. Un
centre que, com dic, té menys estrès, és a dir, que se li permet
fer feina amb un determinat ritme i personalitzant una mica, pot
promoure la participació dels alumnes, amb moltes eines, per
exemple aquí apareixen les associacions d’alumnes; és a dir, és
clar, la idea del pacte és que el projecte educatiu d’un centre
sigui participat, però la participació, bé, que jo crec que és un
repte que tenim, que la gent sigui més participativa, però amb
criteri, amb rigor, també requereix d’un temps; és que açò
també s’ha de dur, és que açò també s’ha de demostrar; és que
jo crec que participar, no?, bé, és un contingut també.

I no ho sé, crec que m’estic passant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Lluch.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL CONSELL ESCOLAR
DE MENORCA (Maria del Mar Lluch i Martínez):

És un poc estressant, eh, (...), pobrets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, és un poc estressant, és que bé, tenim la limitació que
tenim i el que passa, però bé. Així i tot, ha tengut més temps
dels cinc minuts, en consideració que cinc minuts no basten per
explicar res, ni deu tampoc per ventura.

El Sr. Alberto Taranco té un temps de cinc minuts,
prorrogables.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR
D’EIVISSA (Alberto Taranco i Iriondo):

Em sobraran.

LA SRA. PRESIDENTA:

Te sobraran? Ah, molt bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR
D’EIVISSA (Alberto Taranco i Iriondo):

Sí, em sobraran perquè, entre d’altres coses, la resta del
meu dèficit que arrossego des de la infància, fa que no pugui
atendre totes les preguntes i totes les respostes a la vegada i
detallar. Així que, el que he fet és un compendi d’idees que he
captat i les he ajuntades una miqueta.

No em dirigiré, quasi segur, a cadascú de qui les ha fet.

He sentit dir que una llei que no recull tot el que és al pacte,
que no, que és complicat. És clar que és complicat, però allò
segur és que una llei educativa no va necessitada d’un pacte, o
sigui, que una llei... açò és possible que puguem discutir-lo, que
una llei no pot recollir tot el que té el pacte. Tots parlam
sempre del sistema educatiu finlandès, la fórmula màgica,
visites i visites a Finlàndia de mestres i mestres per veure com
funcionen les escoles, sí, si és que tenen una llei educativa
fantàstica, però és que tenen un sistema social fantàstic, o sigui,
és que va tot junt, i això sí que ho recull el pacte, respon al
sistema social que necessitam, etc.

I la participació, que també ho sentit per allà, la participació
de la societat dins del sistema educatiu és una cosa que... no és
una cosa concreta, és una cosa que va tot junt, és una cosa que
va més enllà d’una normativa, és una qüestió de filosofia, és
una qüestió de creure-s’ho una miqueta, d’una forma de vida i
d’una forma de participació activa de famílies, d’escola,
d’administracions públiques, docents, alumnes, etc.

També he sentit dir qualque cosa de l’eina política o social
del pacte, no he entès molt bé què és açò, perquè jo, en realitat,
el pacte, el que entenc és precisament que s’ha de separar d’allò
polític, en el sentit que és qualque cosa més conceptual.

Per altra banda, també, com ha explicat Mar, les
competències dels ajuntaments com es troben, és una cosa que
estava recollida en el pacte, una miqueta el sistema de
funcionament de les entitats locals dins del pacte, dins de
l’educació, vull dir.

Quines coses es necessiten perquè sigui creïble el pacte, què
ens falta? Açò va molt relacionat amb una altra pregunta que
diu que la força la tenen els ciutadans, jo ho veig ací, el pacte
jo crec que no necessita res per ser creïble en si mateix,
simplement perquè ja l’ha fet el públic, però no l’ha fet
qualsevol, l’han fet gent, persones d’una competència
considerable.

I també dir una altra cosa, el pacte, personalment pens que
hauria d’haver estat una cosa impulsada des de la política,
possiblement fet per ciutadans o haver-hi participat bona part
dels ciutadans, però hauria de veure’s un impuls des de la
política i no ha estat ací, ha estat un impuls de la ciutadania; és
a dir que la força, tal i com ho deia, la força la té el ciutadà, el
ciutadà... -aquí vull fer una apreciació, hi estic d’acord i sé el
que vol dir, però vull fer una apreciació-, el ciutadà el que té és
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la força de voluntat, el que té la força és el polític, aquí el que
demanam és que el polític tengui també la voluntat. Crec que
m’he explicat, és molt diferent.

Fins ara, nosaltres hem tingut, nosaltres dic els d’a peu, hem
tingut força i voluntat i sacrifici, aquí el que es demana és
voluntat, perquè força ja la tenim. I si no, allà són les quantitats
de coses que no es fan, per força, perquè les coses que no es fan
és per força.

Per últim, dir que, bé, he sentit parlar... per penúltim,
m’agradaria parlar de Formentera, o si no, igual és una cosa
que prefereixes parlar-la fora; he sentit parlar de l’illa d’Eivissa
quant a falta d’infraestructures, l’exposició en defensa del
pacte, en el Consell Escolar Insular, Eivissa, etc.; bé, dir només
que aquí... jo tenia entès que venia com a representant del
Consell Escolar Insular, com a president del Consell Escolar
Insular en defensa del document del Pacte i com a participant
des del CEIP, per ser president del Consell Escolar Insular, no
crec que sigui per parlar res d’infraestructures en concret
d’Eivissa, no tenc cap inconvenient tampoc a dir que es fan uns
formularis, que s’han fet uns formularis on es parla... que crec
que a Menorca també els han passat aquest formulari perquè
l’han trobat molt interessant, un formulari on s’ha passat el
sistema de detecció de totes les infraestructures de cada centre
d’Eivissa, demanat no als tècnics, que diuen el que volen dir,
o el que no saben molt bé perquè les aules les trepitgen poc,
perquè no passam fred perquè no saben què és el radiador
espanyat, o han preguntat als directors i docents dels centres i
saben cada persiana que està espanyada en els centres
d’Eivissa, cada una; saben com està el transport escolars i
saben com es troben les necessitats educatives especials.

Fan una segona ronda, perquè se’ns ha quedat la informació
una mica inadequada. Tot açò es passa al lloc pertinent, que és
a Toni Morante, a Jaume Ribas i a les persones adients.

Encara que és un òrgan consultiu, intentam fer una mica de
reivindicació des de la consulta, perquè òrgans fantasma no en
volem.

I sobre el mapa escolar, més del mateix, s’ha demanat per
activa i per passiva, el mapa escolar el fa la conselleria, i estam
igual de descontents, la veritat, això ho dic aquí, igual no és el
lloc, però és ací.

Una altra cosa, ja per acabar. Totes aquestes coses igual
Salva Aguilera les ha de preguntar tal vegada aquí, perquè,
després d’una primera ronda, fa ja dos anys, dels polítics de
l’illa, amb el president del Consell Escolar Insular, ja dic, des
de la meva pura ingenuïtat, possiblement, que donen 55 anys,
em vaig adonar que era un òrgan que havia de despolititzar al
moment, i no és que la persona en qüestió tengui una intenció...
no vull dir açò, però me’n vaig adonar que sí que hi havia molta
politització; es veia que hi havia allà molta opinió mirant cap
a dalt o a veure què era el que tenia a dir. I ha estat una
desconnexió amb els polítics feta a posta.

Si jo m’entrevistava amb el representant d’Eivissa del
PSOE estava obligat a presentar-me davant tota la resta, si jo
estava obligat a presentar-me, a dir coses a un sindicat, a una
associació professional de docents, estava obligat a presentar-

me a totes, i no em semblava bé, era un òrgan que va més enllà,
ja té la seva representació de cadascú.

Totes aquestes coses pens que és molt millor parlar-les per
la via política al polític, jo no som polític i vull separar-me...
l’òrgan en qüestió separar-lo del polític, perquè crec que no és
per a mi. Jo represent tota la comunitat educativa, política no,
i des del meu Consell Escolar Insular he trobat idees bones, des
de tots els colors, que em consta que n’hi ha, perquè Eivissa és
molt petita i tots ens coneixem, i idees dolentes de molts colors,
també.

I res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Taranco. Ara té la paraula el Sr.
Miquel Oliver, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

Molt bé, moltes gràcies. Permeti’m que els doni les gràcies
per les preguntes, perquè crec que és un poc l’estat de la
qüestió del que ens preocupa a tots.

Començaré per la pregunta que ens ha fet la Sra. Sureda,
què pot fer falta perquè ens creguem la importància d’aquest...
bé, sí? Jo crec que aquesta pregunta ens la fem tots i ens la fem
tots a nivell personal cada dia en la nostra vida real i també en
el tema del pacte i qualsevol altre aspecte, però seria el mateix
com si tenim un company o un amic o nosaltres mateixos i
constantment tenim símptomes que tenim el colesterol alt, que
tenim sucre, que tenim estrès, que tenim cansament i estam a
punt de fer el col·lapse i ens demanen: què necessites més? Bé,
ja necessites fer el tro, diguéssim, no?

Jo crec que tenim tots els símptomes i el fet que també és un
símptoma que tota la comunitat educativa, gent tan distinta hagi
sabut aparcar determinats temes per posar en comú una visió
del que necessitam arreglar urgent, és que la realitat a la
trinxera és molt dura, és molt dura i jo crec que estam a punt de
fer el col·lapse, i aniré un poc al que demanava la Sra. Riera,
quan deia, bé, el tema del fracàs escolar i això; o el tema que
ens ha explicat la Sra. Baquero, de la participació dels alumnes.
Bé, qualsevol tema concret sempre el resolem amb medecines
concretes, és el que hem fet fins; bé, si tenim fracàs escolar,
farem un programa per arreglar el fracàs escolar; si tenim falta
de participació, farem un programa de participació, que no fem
més que ensenyar als alumnes que no han de participar, per
això tenim una joventut que farà voluntarietat, però de
participació en fa zero. I per què? Perquè ens ho hem “currat”
a les escoles, perquè hem creat unes estructures de participació
que els hem ensenyat amb el currículum ocult, de dir: la
participació no serveix per a res. Això és el que hem fet.

Per tant, què diu el Pacte? Ens hem posat d’acord que ho
hem de canviar tot radicalment i no serveix de res fer un
programa puntual per al fracàs escolar, i no serveix per a res fer
un programa puntual per a la coeducació, i no serveix per a res
fer un programa puntual per a la participació, el que hem de fer
és transformar l’educació, i això és el que diu el pacte, diu: “El
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professional ha de ser integral i ha de ser responsable de tot,
dels temes de gènere, dels temes del fracàs escolar, dels temes
de la participació; ens hem de posar d’acord tots en la visió que
hem de tenir”, el que no pot ser és que jo a la meva aula
prediqui una cosa, el meu company a la seva aula prediqui el
contrari i els alumnes aprenen, com els alumnes de la
Universitat amb les assignatures, aprenen que aquí campi qui
pugui, el que hem de fer és aprendre a aprovar l’assignatura, i
la vida és així. No, hem d’intentar nosaltres, a la Universitat,
intentar posar-nos d’acord amb quin és el mestre que volem, i
tots anar a l’hora intentant treballar amb els nostres alumnes el
model de mestre que volem, i a les escoles tots els mestres dir:
hem de fer veure als alumnes que participar serveix per a
qualque cosa.

Per tant, el dia que els reunim per participar el que diguin
va a missa, no és qüestió de dur-los al Consell Escolar per riure
un poquet i fer ximpleries, això per a mi que no venguin al
consell escolar, perquè és dir-los: no participeu, i per això
tenim una joventut que no participa; tenim una joventut que de
voluntariat, 10, de participació, 0.

Per tant, interessant també el que ha dit el Sr. Castells, la
comunitat educativa ha fet la feina que hauria d’haver
encarregat el sector polític, o sigui, això si no ens ho fan ho
hem de fer fer, però ara ho tenim. Per què ho tenim? Perquè la
situació és greu, hem de ser realistes, eh, o sigui, jo els he dit
que a mi m’ha sorprès dia a dia, dia a dia, tothom ha dit que
Illes per un Pacte tenia dos dies de vida, o sigui quan va
presentar el document en el CEIP, sempre tenia dos dies de
vida. Illes per un Pacte es troba més viu que mai, i per què? No
per a res, eh, no perquè Illes per un Pacte vulgui fer la punyeta
a ningú, no, perquè la gent està desesperada, estic desesperat
jo, que faig classes als alumnes de primer de magisteri, i veig
com ens arriben i la motivació que tenen; està desesperat el
mestre d’escola que veu la situació. Per tant, per què hem
aparcat determinats problemes que durant trenta anys han estat
lluita política de determinats sectors i ara els hem aparcat.
Perquè la qüestió pedagògica és greu. I ha estat greu als altres
llocs.

I què han fet a Finlàndia? El més senzill del món, perquè el
pacte és molt senzill, o sigui, la veritat és que el pacte és el més
senzill de tots, perquè, senzillament, posa sentit comú; què han
fet a Finlàndia? El més senzill de tot, apoderar els docents, no
han fet res més, senzillament apoderar el docent i donar-li
suport per part de l’administració; formar-lo molt, tenir un bon
professional i confiar. Res més, no necessitam res més. És igual
que quan vas al metge, confies en el metge i confies que el
metge no et digui: jo ara no et faré el diagnòstic perquè
l’administració no m’ha donat els elements. No, tu ets
professional, idò fes de professional. Aprofitem que aquest
pacte assumeix responsabilitats.

Interessant el que diu el Sr. Abril, jo crec que ni Illes per un
Pacte ni ningú no s’han plantejat mai què és el que hem de fer
ara, això ja és una cosa més política, el que sí s’ha plantejat és
que això s’ha d’arreglar. La manera d’arreglar-ho? Jo crec que
qualsevol manera és possible, si és una llei o és un altre acord,
no té perquè ser una llei, el que sí s’ha de fer és tocar totes les
variables amb un pic, aquesta jo crec que és la lliçó del pacte,
no podem posar pedaços a determinades cosetes, únicament i

exclusivament. O sigui, si seleccionam els alumnes que entren
a la carrera de mestre i mestre de formació de professorat,
llavors hem de millorar la formació inicial, llavors hem de fer
l’excés d’una altra manera; llavors hem de tenir cura dels
novells, llavors hem de... etc. Vull dir, ho hem de fer tot, i he
començat per la formació inicial, que és el que em toca més a
mi, però crec que llavors, fonamental: on són les discrepàncies
-Sra. Riera-, i on són les línies vermelles?

Jo crec que aquí hi ha un parell de problemes greus, i tots
ho sabem, no?, per exemple hi ha determinats sectors que no
veuen clar que els mateixos equips docents puguin seleccionar,
el pacte diu: a través del Consell Escolars, perquè això va ser
una cosa molt discutida, no és qüestió que un director aquí triï
qui ha de venir al centre, però...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., exacte, o sigui, perfilar molt quina plaça, quin projecte
tenim, etc., gent que ha superat tota una sèrie de proves i de
competències que és un bon docent, però llavors decidir que el
Consell Escolar, amb participació de la comunitat, decideixi
quins docents poden fer equip, perquè fer equip és fonamental,
i aquí és un dels problemes que hi ha en aquest pacte.

És curiós com, evidentment tot el que ens passa aquí ha
passat per tot, en el llibre aquest que els comentava de
Hargreaves i Shirley ells expliquen com ho han resolt això, en
el país, perquè això ha passat, evidentment, i ells diuen que el
que han fet... han hagut de fer moltíssima feina d’assessorament
als sindicats perquè canviïn el xip, i que ho han fet. Aquí hi
arribarem.

El drama, el problema és quan hi arribarem. O sigui, a mi
no em preocupa, el pacte, aquest pacte s’aplicarà, no en tenc
cap dubte, el problema és que sigui massa tard.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Hem arribat al final del debat,
els volem agrair la seva presència i les seves respostes i la seva
informació.

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