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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions. No hi ha cap
substitució.

Compareixença del Sr. Guillem Ferrer i Reynés,
representant del Moviment Poc a poc; de la Sra. Pepita
Costa i Tur, presidenta de la Confederació d’Associacions
de Pares i Mares de Balears, COAPA; i del Sr. Enric Pozo
i Mas, representant de la Unió de Cooperatives de Treball
Associat, UCTAIB, 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.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença del Sr. Guillem Ferrer i Reynés, representant
del Moviment Poc a poc; de la Sra. Pepita Costa i Tur,
presidenta de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares
de Balears, COAPA, i del Sr. Enric Pozo i Mas, representant de
la Unió de Cooperatives de Treball Associat, UCTAIB,
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 aquelles qüestions
més relacionades amb l’àmbit propi de l’actuació de cada
compareixent.

Assisteixen el Sr. Guillem Ferrer, la Sra. Pepita Costa i el
Sr. Enric Pozo. La Presidència en nom de la comissió els dóna
la benvinguda. Té la paraula el Sr. Guillem Ferrer per un temps
de deu minuts.

EL SR. REPRESENTANT DEL MOVIMENT POC A
POC (Guillem Ferrer i Reynés):

Bon dia, primer de tot vull dir que jo som una persona que
no estic directament relacionada amb educació, diríem que som
un clandestí perquè, primer, que no vaig tenir educació, és a
dir, quasi no vaig anar a l’escola, als 11 anys mon pare i ma
mare varen acceptar que deixàs l’escola i, gràcies a la seva
educació, i llavors a tot el que he anat... a l’educació per la
vida, aquesta és la meva experiència, idò en aquests moments,
ara que tenc 62 anys i em consider una persona -diríem- feliç,
dins del que es pot entendre la felicitat.

Què vol dir això? Que la meva experiència és una
experiència diríem atípica, perquè no he anat a l’escola i
tampoc no som un professor, no som un educador, sinó que
simplement som un enamorat de la vida i de trobar el sentit de
la vida, sempre des de petit el que he cercat és contestar
aquesta pregunta de, qui som jo?

A través d’aquest procés me n’he adonat que l’educació és
el més important dins una societat, dins una comunitat, no? Per
això he fet moltes coses a la vida, però en els darrers vint i
busques d’anys vaig decidir dedicar com a servei a la meva
comunitat, sense cap benefici econòmic ni..., simplement de

servei, ajuda a la meva comunitat a través de l’educació perquè
pens que és la clau de tot.

Per tant, tots els projectes que he fet, que faig i que faré
estan directament connectats amb l’educació, sobretot des de la
fundació que vaig fundar i dirigesc que es diu Educació per la
vida.

Bé, dit això, no entraré dins la situació actual de l’educació
perquè m’imagín que vosaltres la coneixeu molt bé i, a més,
aquest pacte que he llegit... idò crec que reflecteix el dia a dia,
els detalls; del que tenc dubtes és si reflecteix l’esperit de canvi
que necessita l’educació, i m’explicaré. M’explicaré amb tres
idees, el que vull compartir, aportar a aquest pacte és la meva
visió personal d’aquesta experiència de vint anys sobretot amb
gent, amb escoles, amb professors, amb educadors amb els
quals he estat connectat.

Aleshores aquestes tres idees que vull aportar, la primera de
totes és: crec que necessitam un consell de savis. És a dir,
necessitam escoltar tothom, necessitam que tot el que està dins
aquest informe d’aquest pacte es dugui a terme, però tota la
síntesi, les prioritats han de passar per un consell de savis, que
ha de ser gent amb més... no només amb coneixements, sinó
que necessitam la saviesa. La saviesa són els coneixements
dotats d’ànima; amb la saviesa trobam sempre la llum; amb els
coneixements ens quedam sempre un poc... o un molt limitats.

Per tant, crec que aquest consell de savis és fonamental i
sempre que m’he reunit amb el Govern sempre li he transmès
aquesta idea.

La segona és la formació de professors, perquè la tercera
que diré és crear escoles experimentals, però per crear escoles
experimentals necessitam formar els professors. I la formació
de professors que es du actualment a la Universitat, dit pel
mateix conseller de Cultura de... sí, amb el conseller
d’Educació actual i altres, el degà de la Universitat, idò està
col·lapsada, no funciona, però no saben com fer-ho.

Per tant, és important analitzar per què no es fa la formació
que ja tothom veu que és necessària dins la Universitat, no? Per
tant, la formació de professors si no es pot fer a la Universitat,
idò s’ha de fer fora de la Universitat. De fet, jo he impulsat una
formació a l’Escola Sa Llavor, que ja fa sis anys que es fa,
n’han sortit més de 400 professors, on aquests professors
entenen ja aquesta nova educació. Aquesta nova educació que
nosaltres anomenam holística i que és una educació que entén
que aprendre a llegir, a escriure i aritmètica és molt pobre, no
és suficient, necessitam qualque cosa més.

I si tenim formats professors, llavors podem crear escoles
experimentals. No es tracta de fer un canvi radical dins
l’educació, dins les escoles públiques o privades que ja
existeixen, perquè això és complex, però sí que es poden
crear... Jo al Govern sempre li he aconsellat fer sis, set escoles
experimentals, perquè al món ja sabem que hi ha exemples des
de fa quaranta anys que existeixen i funcionen. No només a
Finlàndia, no només a Bhutan, no només a escoles de
Catalunya, aquí mateix a Mallorca hi ha una escola, des de fa
onze anys, que es diu Escola Sa Llavor, que cada vegada que
ve gent de fora i la duc allà i li mostr, com pot ser Fritjof Capra
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o Vandana, gent que... podem valorar la seva opinió, idò ens
diu que és una escola extraordinària, probablement única dins
el món, dins el context de Mallorca, perquè és una escola que
ha aconseguit unir els professors, els alumnes, les famílies i la
comunitat, els camperols i els artesans que hi ha als pobles, és
a dir, és més que una comunitat, és més que una escola, perdó,
la podem definir com a una comunitat d’aprenentatge, i això és
el futur, no?

I això és difícil de fer. Aquí ja tenim un exemple, per tant,
apliquem aquest exemple a altres llocs. Ara és a Binissalem.
Amb aquest exemple ja podríem crear un parell d’escoles
públiques, perquè l’Escola Sa Llavor no és pública, no perquè
no tengui la intenció de ser pública, perquè totes les escoles de
la nova educació volen ser públiques, el que passa és que no ho
poden ser perquè tota aquesta burocràcia i aquesta... bé,
aquesta administració que tenim no permet avançar.

Per això, dic a tota la gent que ve a Mallorca de l’estranger
que aquí hi ha una revolució des de fa anys perquè és una
revolució que ha sortit de baix, de fet quan jo faig aquesta
trobada amb professors..., perdona, amb educadors de l’illa,
que vénen a Pollença a l’octubre, uns 600 normalment, idò
aquesta gent que ve des de fa catorze anys, des de fa set anys
així amb quantitat, idò ja fan la revolució dins les aules, passant
de l’administració, perquè l’administració és molt lenta. Si
tenguéssim l’administració que donàs suport a aquest moviment
que ja hi ha dins Mallorca, de la nova educació, de l’educació
holística, doncs avançaríem més ràpidament.

Com vaig de temps?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Dos minuts.

EL SR. REPRESENTANT DEL MOVIMENT POC A
POC (Guillem Ferrer i Reynés):

Dos minuts. Per tant, crec que tot el que he dit per a mi és
l’essència, els detalls és tot el que està escrit al pacte, però si no
focalitzam en aquest, qui som jo?, en aquest
autoconeixement..., perquè nosaltres podem saber... o sigui,
podem fer més o menys bé la medicina, l’agricultura, etc., però
si no sabem qui som, si no entram dins el món interior quan
anem a l’exterior tendrem problemes. Per això sempre que
parlo amb gent amb saviesa em diuen que el principal problema
que té aquesta humanitat és que no ens sabem relacionar,
primer, amb nosaltres mateixos, no sabem relacionar-nos amb
els altres i no sabem relacionar-nos amb el lloc on vivim, que
ens sustenta, amb la natura, i per això hi ha aquesta crisi, hi ha
una crisi de canvi climàtic, hi ha una crisi de... bé, tot el que ja
sabem.

I això és perquè no hem après a viatjar al món de l’esperit.
El món de les coses no ens donarà la felicitat, això ja ho sabem,
necessitam connectar, fer la connexió amb l’espiritualitat, que
no és la religió. Per tant, aquestes dues cames d’aquest segle
XXI, que ens han de fer caminar cap al futur, que són ecologia
i espiritualitat, si aquestes dues cames no són presents dins
d’educació no avançarem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Guillem Ferrer. Ara té la paraula la Sra.
Pepita Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES DE BALEARS,
COAPA (Pepita Costa i Tur):

Hola, bon dia a tothom, gràcies de nou per convidar-nos a
les famílies que tant d’interès tenim en aquest pacte que aquí
estau estudiant.

No tenim gaire temps i avui em limitaré a fer unes
pinzellades sobre els temes que consider que estan més lligats
a la família. De totes maneres, vull dir que el conjunt del pacte,
tot ell és important, no el limitarem.

Començaré pel punt de la participació democràtica de tots
els sectors implicats, alumnes, docents, administració, sector
productiu, tercer sector i,. com no, nosaltres, les famílies. La
implicació i la participació de les famílies en el procés educatiu
és un factor molt important per facilitar l’èxit escolar, som qui
millor els coneix, som el seu primer referent educatiu i
responsables del seu creixement i la formació durant tota la
vida. 

Malgrat que escola i família tenen rols diferents, la nostra
és una tasca compartida que s’ha de fonamentar en una
confiança mútua i una autoritat de nou compartida, que passa
per reconèixer la funció educativa de les famílies i l’autoritat
pedagògica dels docents.

La participació volem que sigui real i efectiva a tots els
òrgans representatius de la comunitat educativa amb veu i vot.
Potser tothom aquí avui estareu d’acord amb el que dic, però,
com sabeu, la realitat no és aquesta i no ho és perquè les lleis
ara mateix no ho fan possible. Això no pot continuar essent
així.

Un altre dels punts que consideram molt importants -i aquí
el meu company també hi ha passat per dalt i jo hi estaria
d’acord- és el document que anomenam comunitat o societat
d’aprenentatge gestionades per un consell, nosaltres al
document li diem Consell Socioeducatiu, on hi hagi
representació de tots els sectors de la societat, tota la societat,
que s’ocupi de dissenyar un projecte educatiu de ciutat, de
municipi, de comunitat, com es vulgui fer, que permetrà
planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi i
cercar en tot moment la participació i el compromís ciutadà
amb l’educació; ajudarà a definir un model de ciutat, què
realment volem, què volem per als nostres fills que seran el
nostre futur.

En una societat com la nostra, o en tot canvia molt
vertiginosament, la situació és confosa i el sistema educatiu per
si mateix demostra que no és capaç d’oferir solucions a tots els
problemes d’una societat complexa i accelerada.

Escola i família necessitem la implicació i complicitat de
tota la societat per aconseguir objectius. Les famílies cada dia
percebem riscos finançats per indústries molt potents i
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poderoses i nosaltres tots sols no podem lluitar contra aquests
riscos ni fer prevenció, tota la societat hi ha d’estar envoltada.

Una altra faceta de la participació és la de l’alumnat.
Trobem absolutament necessari fomentar la seva participació
des de ben petits, tant a nivell de centre, com de municipi,
comunitat; volem educar persones amb veritable cultura
democràtica, persones a les quals ningú mai no pugui fer creure
que no tenen capacitat per canviar les coses, persones crítiques,
responsables i respectuoses.

I aquí arribam a un aspecte que consideram de vital
importància, que és la introducció de metodologies educatives
actives i constructives que situïn l’alumne com a protagonista
del seu aprenentatge. No ús parlaré d’aquestes metodologies,
perquè segur que hi ha hagut gent aquí amb més capacitat que
jo per fer-ho.

Però parlam d’una educació com a acompanyament i
orientació per trobar el talent de cadascú, el que nosaltres
anomenam una escola per a tothom, però un projecte per a
cadascú; noves metodologies que es fonamentin amb els nous
descobriments en neurociència, en psicologia evolutiva, en
avanços tecnològics, metodologies que posin l’accent en el
desenvolupament de competències i no simplement en
l’adquisició de coneixement i dades, com és fins ara.

Sembla bo de dir, però, com fer-ho? Només ho considerem
si els encarregats de dur aquesta tasca endavant són els millors.
D’aquí la importància de dissenyar una formació inicial
encaminada cap a aquest objectiu i alhora fer una aposta ferma
per la formació contínua del professorat que ja exerceix, perquè
és com si haguéssim de reparar un tren que es troba en
moviment, no el podem aturar, però l’hem de reparar, perquè
no funciona com nosaltres voldríem. I per suposat, retirar
d’aquest sistema aquells professionals que, malgrat haver tingut
oportunitat, mitjans i recursos per formar-se, no s’adaptin a les
necessitats d’aquest nou sistema.

Això ho demanam perquè, primer de tot, hem de posar
l’alumne, l’alumne és el protagonista de tot aquest sistema i és
una prioritat absoluta. Les persones, els professionals han de
ser persones disposades a aprendre al llarg de tota la seva vida,
com ho han de ser els nostres fills, perquè en una societat que
canvia cada dia la formació al llarg de tota la vida és el futur.

I és clar, la introducció de canvis i noves metodologies
implica l’avaluació, però no només als alumnes com fins ara,
sinó de tots els agents implicats, professorat, equip directiu,
famílies, administració, una avaluació per valorar els avanços
i detectar el que no funciona.

Ara passaré a explicar-vos una situació que per a nosaltres
és molt sagnant, per dir-ho clarament: molts d’alumnes
brillants, amb talent i creatius creuen que no ho són perquè en
allò que són bons no se’ls ha valorat mai; molts altres pensen
que no són ni bons ni brillants en res, perquè ningú no els ho ha
sabut dir; altres, molts, per la seva diversitat funcional, estan
convençuts que mai no arribaran a aconseguir l’èxit en el seu
procés educatiu.

De vegades les seves famílies, nosaltres, també anam
perdent la fe en els nostres fills. És un procés d’erosió
ocasionat per un degoteig constant de missatges que ens arriben
des del centre i des de la societat: el teu fill té dificultats
d’aprenentatge, no s’esforça, no tenim els recursos necessaris
per atendre les seves necessitats, és un alumne difícil i
problemàtic, no mostra interès i bé, un llarg etc., no em vull
allargar. Si fem un exercici d’empatia i provem de posar-nos a
la seva pell, podem sentir la seva incomprensió, el seu
sentiment de fracàs, el seu abatiment, la seva tristor, ràbia,
enuig, desesperança i al final impotència.

Molts d’aquests joves engegats d’un sistema que els rebutja,
que no compleix la seva tasca d’orientació i acompanyament
sovint cerquen maneres de fugir, de fer desaparèixer aquests
sentiments i emocions que el fan sentir profundament infeliços,
a ells i a les seves famílies. Per norma general aquestes vies
d’escapament no els ajudaran, els enfonsaran més encara i les
famílies, davant aquesta situació, moltes vegades ens
paralitzem, ens sentim soles, incompreses i impotents en lluitar
contra gegants.

Tal vegada estigueu pensant que dramatitzo massa, però no
és així, aquesta és una realitat a la qual s’afronten moltes
famílies ara mateix, en tenim testimonis diàriament, a totes les
reunions que fem amb les famílies. Supòs que en sou conscients
i si no ho sou, us hauríeu d’apropar més als centres.

Intento, apel·lant a la vostra emoció, al vostre sentiment,
que entengueu l’emergència educativa en què ens trobam i la
urgent necessitat d’aconseguir un pacte social i polític. 

Com ja he dit, no he vengut aquí per dir-vos el que diu el
document perquè supòs que a hores d’ara ja ho sabeu de
memòria. He vengut a defensar el seu contingut en el qual
durant molt de temps vàrem treballar totes les famílies de les
quatre illes. Un contingut encaminat a acabar amb aquesta
situació que us he explicat, perquè, a la fi, és la base de tot,
no?, aquesta infelicitat que cream, aquesta impotència que
cream, que és el fracàs del sistema educatiu, no el fracàs dels
nostres fills, és el fracàs d’un sistema homogeneïtzador i
academicista que fonamenta l’èxit en produir estudiants
universitaris; que exclou tots aquells que considera diferents;
que ha llevat d’enmig les arts, la plàstica, la filosofia; que
considera... que no valora les capacitats manuals en absolut i
que no té en compte les diferents intel·ligències. Un sistema
que encara no garanteix la igualtat d’oportunitats per a tot
l’alumnat, que encara discrimina per raons socioeconòmiques,
per procedència, de sexe.

Aquest document, que nosaltres vàrem treballar, intenta, a
través d’un veritable canvi en el sistema educatiu, crear una
societat més justa, més equitativa, on tothom hi tengui cabuda.
Aquest canvi que demanàvem i que exigim implica un canvi de
paradigma, és, en definitiva, com us vaig dir o he dit moltes
vegades, i ara el meu company ha dit: “és revolució”, i no
depèn de vosaltres, no depèn de vosaltres sols, els polítics,
compromet tota la societat. De vosaltres esperam que sigueu
capaços de deixar d’utilitzar l’educació com a un arma política,
com s’ha fet durant tant de temps i encara es fa. Esperam que
entengueu que heu de deixar treballar els professionals, els
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experts i que heu de crear les condicions formals i econòmiques
per possibilitar els canvis necessaris.

Com deia el gran Von Karajan: l’art de dirigir consisteix a
saber quan hem d’abandonar la batuta per no molestar
l’orquestra.

No us diré molt més, sinó que, com veieu, el nostre
compromís és ferma; heu d’entendre que les famílies no
defallirem; que lluitam per qualque cosa que creiem
absolutament necessari, que no ens aturarem fins aconseguir-ho
i que per a nosaltres el fracàs no és una opció, com crec que no
ho hauria de ser per a vosaltres.

Ens hi jugam el futur dels nostres fills, estam educant la
humanitat del futur, és una mica fort dir-ho així, però aquesta
és la realitat. I cada dia que passa, que perdem a introduir
aquests canvis són oportunitats perdudes per als nostres fills.

Jo us demanaria que..., ja us ho vaig demanar quan vaig
venir, que féssiu un esforç, un esforç perquè realment l’alçada
política s’aixequi per sobre de qualsevol interès partidista i que
deixeu certes pseudoideologies, perquè realment l’educació no
hi ha d’haver ideologies, hi ha mètodes, hi ha objectius, no
ideologies. I no perdeu l’objectiu, faceu que, per una vegada,
l’important sigui l’important. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Ara té la paraula el Sr. Enric
Pozo, per un temps de deu minuts.

EL SR. REPRESENTANT DE LA UNIÓ DE
COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT, UCTAIB
(Enric Pozo i Mas):

Bon dia a tots i a totes, moltes gràcies, Sra. Presidenta.
També moltes gràcies a tots els diputats que sou en aquesta sala
perquè crec que avui, com els altres dies, són dies molt
importants.

Com que ja han parlat un poc els meus companys, crec que
parlar d’educació al Parlament amb aquesta intensitat com es
fa des del mes de novembre, és un fet que per a nosaltres, per
a nosaltres i també per a vosaltres, ens dóna una dignitat de
veure que l’educació ha de ser no només un fet de parlar, sinó
una inversió important cap al futur, on som ara dins un segle de
gran moviment, un segle XXI que necessita moltíssim el
tarannà i la paraula i el diàleg entre tots els agents, no només
els agents educatius, sinó també agents polítics i socials.

Dit això, em vull presentar un poquet, som Enric Pozo, soc
el president sectorial de cooperatives d’ensenyament, que es
troba dins la UCTAIB, la Unió de Cooperatives, i les
cooperatives d’ensenyament... en aquests moments a Balears
n’hi deu haver unes 24, de les quals 7..., 8 cooperatives
concretament es troben dins la xarxa d’ensenyament concertat.

Evidentment dins la xarxa d’ensenyament concertat, com
que ja sé que han vingut altres companys, han vingut

representants de la CC i de l’Escola Catòlica, nosaltres som un
altre tipus d’ensenyament que moltes vegades confonen quan
parlen d’ensenyament concertat que és el mateix per a tots, i
no, és un altre tipus, amb tots els respectes que és important
que hi hagi aquesta pluralitat, aquesta diversitat perquè, a més,
és el que marca la Constitució Espanyola.

Nosaltres, per tant, tenim una sèrie d’eixos importantíssims.
El primer de tots és que,  més d’empresaris, som treballadors,
ens diferenciam perquè som socis treballadors, una
particularitat que a altres tipus d’empreses no existeix i que, a
més, està avalada i reconeguda per la Constitució Espanyola a
l’article 129.2, en el qual es diu que s’ha de potenciar que els
treballadors puguin accedir a la producció i que alhora es
puguin constituir, com diu la Constitució, com a cooperatives.

Dit això, una de les característiques importants i que sempre
hem defensat ha estat l’equitat, l’escola inclusiva, parlar de la
creativitat dels nostres alumnes, la participació democràtica
tant del treballador com de les famílies com de l’alumnat, i
evidentment tots aquests eixos que surten a Illes per un Pacte,
el document que es va aprovar al Consell Escolar, al qual
nosaltres quasi des del seu inici ens vàrem incorporar en
l’elaboració i el treball d’aquest pacte que veiem que és
importantíssim i sobretot ara que estam en uns moments
convulsos, com sabem que a l’Estat espanyol el pacte està ara
com a retirat, perquè certes organitzacions polítiques i no
polítiques no... no estan d’acord amb certs temes.

Crec que tampoc no és el tema aquí, però sí que voldria dir
que quan nosaltres vàrem formar part d’aquesta grandiosa
massa humana que ha estat Illes per un Pacte i que, a més,
aquest pacte es va dur després al Consell Escolar amb (...), una
cosa que és molt important és veure que no hem estat quatre
persones, quatre organitzacions, sinó que hem estat una gran
diversitat. Ja hem parlat que hi és tot l’ensenyament concertat,
però hem parlat que hi ha famílies, directors, professorat,
associacions de docents i el món productiu, el Cercle
d’Economia, després col·legis, col·legis i col·legis, la PIME.
Per tant, crec que una cosa molt important que hauríem dir és
que la societat de les Illes Balears demana un pacte, un pacte
educatiu, social i polític i un pacte perquè, per començar, -
també som professor, som mestre-, una cosa que hem vist
durant tots aquests anys és que set lleis orgàniques hi ha hagut
a l’Estat espanyol; qualque professor i qualque familia també
i qualque alumne no sap mai si ara fa BUP o fa primària, no sap
si les proves són... si ara són competencials, si no són
competencials, crec que ha arribat un moment que la societat
demana que hi hagi un pacte. I un pacte no significa fer el que
vol una persona determinada, si heu sentit els grups dels quals
he parlat, hi ha una diversitat tan grandiosa que hi ha coses en
què no coincidim. 

Nosaltres tenim uns trets d’identitat que segurament no
coincidim amb tots els diferents tipus d’escoles que hi pot
haver, però sí que entenem que necessitam un pacte, necessitam
estabilitat, necessitam que els alumnes i les famílies sàpiguen
on van, i sobretot que pensem que miram el futur, el futur cap
a un segle XXI que canvia a minuts o... ni els professionals no
poden donar la suficient actitud i sobretot demostrar que podem
ajudar perquè no hi podem arribar moltes vegades i si, a més,
cada certs punts hi ha canvis legislatius encara molt més.
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Nosaltres, parlant un poc, creiem que el pacte educatiu ha
estat fruit d’un procés social molt participatiu, iniciat..., jo
voldria recalcar molt l’inici a Menorca l’octubre de 2013. Som
al 2018, crec que duim cinc anys parlant, elaborant, treballant,
donant opinions, i crec que ja comença, des del nostre punt de
vista, comença a ser un moment important perquè aquest pacte
en aquestes illes sigui un fet, i a més voldria dir que quan vaig
en el territori espanyol, a l’Estat espanyol, a diferents reunions
i tal som un miratge les Illes Balears, un miratge perquè hem
estat capaços que tota la societat civil, la gran majoria de la
societat civil, defensi aquest pacte. Estam parlant de milers de
persones que ho demanen.

Entenem també i voldria recalcar que l’educació l’entenem
com a servei públic basat en l’equitat i la qualitat, i entendre
l’educació com a servei públic significa promoure de manera
efectiva que tota la ciutadania pugui exercir realment el dret
constitucional a l’educació i que aquesta, sostinguda amb fons
públics, sigui universal, que prengui com a fonament la igualtat
i l’equitat i ofereixi una educació de qualitat, oberta realment
a tothom, sense cap tipus de discriminació. Entenem que això
és una de les línies estratègiques bàsiques d’aquest pacte, que
signam al cent per cent, el pacte que es va aprovar en el Consell
Escolar, que entenem que és el màxim òrgan de decisió i
màxim òrgan consultiu a les Illes Balears. Per tant representa
una gran quantitat de diferents organitzacions, no només les
que formam Illes per un pacte sinó altre tipus d’organitzacions
que estan dins el pacte. 

Evidentment, dit tot això, ara parlar del pacte crec que l’heu
llegit i l’heu escoltat moltes vegades, perquè vos podria parlar
del model lingüístic o podria parlar d’aquesta educació
inclusiva, d’aquesta igualtat, entenent la importància de
l’autonomia, però dit tot això crec, un poc així resumint, que és
un repte important que el Parlament per una banda ratifiqui
aquest pacte d’educació per a les Illes Balears, que posi les
bases d’una futura llei d’educació pròpia de les Illes Balears,
un pacte per l’educació que doni estabilitat al sistema educatiu
que marqui l’educació com a dret universal basat en l’equitat,
la igualtat, la qualitat i la igualtat d’oportunitats; compromís i
eines de recerca per reduir la taxa d’abandonament escolar, que
no n’hauríem de parlar sinó, al revés, hauríem de parlar de
treballar cap a l’èxit escolar, que és el que demanen l’alumnat
i les famílies. 

Entenem que hi ha d’haver una gran participació; estam
molt d’acord amb les comunitats d’aprenentatge; l’educació
neix en el moment en què l’al·lot surt del ventre de sa mare, per
no dir que la mare ja està treballant aquesta educació. Aquesta
educació ha de ser compartida, ha de ser compartida a tots els
nivells, pares, alumnes, escoltar els alumnes, escoltar..., jo sé
que ara darrerament hi ha un consell d’infants i crec que és
molt important sentir els nostres fills, els nostres nins, els
nostres alumnes, sentir-los, veure què demanen, però també
saber que és una societat complexa i necessitam la
col·laboració de les famílies. Treballar la formació, fonamental,
la formació cap a les famílies, cap al professorat, formació
contínua perquè l’educació és un poc..., jo som també molt (...)
dels escacs, que diuen que els escacs és un esport per a tota la
vida; jo també diria que l’educació és un fet que és per a tota la
vida.

Evidentment tot això necessita que hi hagi compromís i que
hi hagi també un finançament, un finançament propi, un
finançament dedicat, entendre que el més important per a la
societat hauria de ser l’educació. Sabem que educació, sanitat
i serveis socials són la base d’uns pilars bàsics d’una societat de
benestar. L’educació entenem que és l’eina més important per
canviar el món i per fer avançar la humanitat en clau ètica i
comunitària, com deia Nelson Mandela. Us demanam per tant
un poc, ja que tenc l’oportunitat, com a cooperatives
d’ensenyament i crec que també com a part del moviment
d’Illes per un pacte, als polítics, als nostres representants
democràtics, compromís, renúncies i tarannà polític per
entendre que si la societat civil, amb representació, com vàrem
veure, que un 78,5% dels que varen votar aquests document
que estam treballant i que crec que segurament és molt
millorable, però és un document que vàrem treballar al Consell
Escolar, es tengui en compte que el que cerca és demanar
aquesta estabilitat al sistema educatiu de les Illes Balears, del
qual hem estat capaços de redactar un pacte social, educatiu,
cedint cada un en aquelles diferències per poder arribar a
consensos. Ara pensam que la pilota, com diuen en el futbol,
està a la teulada dels grups parlamentaris, que ens representen
i que són els responsables de donar resposta a la ciutadania
amb un pacte polític, social, i poder legislar una llei d’educació
per a la comunitat de les Illes Balears. Sou els nostres
representants i en vosaltres tenim moltes esperances.

I ja per acabar voldria llegir una frase de Jean Piaget, un
psicòleg i filòsof suís, que deia: “L’objectiu principal de
l’educació a les escoles hauria de ser la creació d’homes i
dones que són capaços de fer coses noves, no simplement
repetir el que altres generacions han fet; homes i dones que
siguin creatius, inventius i descobridors, i que siguin crítics per
verificar i no acceptar tot el que se’ls ofereix.”

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pozo. Ara tot seguit procedeix a la
intervenció dels grups parlamentaris perquè puguin formular
qüestions o preguntes als compareixents.

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. En primer lloc, en nom del Grup
Parlamentari Popular, volem donar la benvinguda als
compareixents que ens han il·lustrat i ens han informat amb les
seves exposicions i els seus punts de vista sobre el que ha de
ser aquest pacte educatiu, i agrair aquestes exposicions.

Les meves preguntes -intentaré ser concreta- les dirigiré en
primer lloc a la Sra. Costa com a representant de les famílies,
com bé ella deia, de la Confederació de Pares i Mares, i tenint
en compte que tant les famílies com l’equip directiu i els
docents, darrere, que hi ha dins la comunitat educativa de cada
escola són els responsables directes de la formació del dia a dia
dels nins, si no considera que dins el document del pacte hi
hauria d’haver més rellevància o s’hauria de fer més incidència
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en el paper de les famílies en aquesta tasca educadora i en
aquesta coordinació que hi ha d’haver amb l’equip directiu,
perquè notava jo una mica a faltar que hi hagués aquesta major
rellevància del paper de les famílies dins el document del pacte;
si no considera que s’hauria de fer una major incidència.

I després un tema que va sortir ahir a les compareixences.
Ahir vàrem parlar de fracàs i vàrem parlar d’absentisme amb el
fiscal de Menors, i ens va comentar que hi havia devers 300
denúncies d’absentisme anuals; un dels percentatges més
elevats d’absentisme es dóna a Eivissa, i com que precisament
ella coneix sobretot la part d’Eivissa li volia plantejar, en
relació amb aquests temes d’absentisme i de..., si tenen una
coordinació directa amb Fiscalia de Menors, la Confederació
de Pares i Mares, o si ho fan a través de la seva conselleria, o
a través del centre, o si tenen aquesta coordinació periòdica per
analitzar les raons, la implicació dels pares i la responsabilitat
dels pares en totes aquestes qüestions, perquè realment hi ha
una responsabilitat directa de les famílies en els supòsits
d’absentisme o en els supòsits de fracàs, igual que també n’hi
ha de tota la societat, però sobretot famílies i educadors.

I al Sr. Enric Pozo, en la responsabilitat que té com a part
de la concertada, també li volia comentar que notam a faltar un
cert reconeixement més exprés i més constatable de la
importància de la concertada dins el món educatiu balear, tenint
en compte que hi ha un 36%, quasi un 40%, d’alumnes balears
que van a la concertada; si no considera que podríem per
ventura incloure dins aquest document aquest reconeixement
exprés de la concertada com a part de la xarxa pública perquè
quedés aquesta constància expressa, a més de la necessitat que
hi hagués igualtat d’oportunitats a tota la xarxa pública de
finançament, de recursos, de personal de suport, perquè és ver
que en moments econòmics millors es van millorant les
condicions, però sempre hi ha aquesta..., o dóna la sensació que
hi ha una mica de desavantatge de la concertada en relació amb
la resta d’escola pública. 

I en aquest sentit del finançament, tenint en compte que hi
ha partits que reclamen uns finançaments mínims a l’àmbit
estatal per fer un pacte -de fet s’han aixecat perquè no hi ha
aquest finançament, i no sé si reclamen un 5% i a Balears
només tenim un 3% de finançament-, si també no seria un dels
punts en què hauríem de ser valents, per ventura, i si ho
demanam en general també posar uns mínims perquè perpetuïn
en el temps a Balears i blindar aquest percentatge mínim de
finançament, que és ver que no és l’únic necessari dins
l’educació però que sí ajuda, evidentment, a tenir els recursos
necessaris per millorar la qualitat educativa.

Moltes 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull donar la benvinguda
a les tres persones que avui en aquesta sessió compareixen. I jo

voldria comentar especialment les dues primeres i encara que
també sabem perfectament des de les cooperatives que jo pens
que avui han apel·lat directament als sentiments i a les
emocions especialment la Sra. Costa i el Sr. ..., ostres!...

LA SRA. PRESIDENTA:

Guillem Ferrer.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

...Guillem Ferrer, perquè moltes vegades, i això és una qüestió
que també diferents ponents que han comparegut aquí...,
l’alumnat al final ha de ser el protagonista. Moltes vegades els
polítics -i això ho ha comentat molt bé abans- després de tants
canvis amb les lleis educatives al final... el que surt perjudicat
és l’alumnat -i també com ha comentat molt bé la Sra. Costa-
les famílies pateixen i em sembla que avui amb les seves
paraules hi ha una part de... i personalment com a docent
responsable i preocupat de veure aquest fracàs perquè al final
no és..., a més a més d’un fracàs educatiu, del sistema educatiu
és també de la societat i en som tots coresponsables.

També hem de fer aquesta autocrítica, però també hem de
posar la part més constructiva, de futur i optimista, no?, perquè
a la fi els educadors -com ens ha comentat- hem d’acompanyar
i formar aquestes persones, però sobretot hem d’obrir el que
són capaços de fer cadascun dels nens i nenes que tenim al dia
a dia, és la màxima responsabilitat que tenim avui per avui.

Però aquesta revolució que es dur a terme en les nostres
aules avui per avui ens trobem amb un impediment legal amb
currículums “infumables”, com alguns dels compareixents han
dit, amb uns currículums del segle XIX, amb unes aules i unes
infraestructures del segle XX on és impossible treballar i amb
una societat, com vostès han comentat molt bé, del segle XXI.

Per tant, hem de, com dic moltes vegades, el nostre pacient,
l’educació ha entrat al quiròfan i li hem de canviar el cor
directament, un trasplantament de cor. Per què? Perquè hi ha
moltes qüestions que s’han de solucionar i veiem que al final
tenim molts de problemes per intentar millorar.

En aquest sentit, una de les qüestions, i sobretot al Sr.
Ferrer, és comentar que bé, la seva fundació és tot un referent
la trobada que fan a principi de curs, on centenars de docents,
jo personalment no hi he pogut assistir, però sí que qualque dia
espero abordar, com porten persones de qualsevol part del món
on conviure, i això és una qüestió important que voldria posar
al davant avui, és que, depenent de l’entorn on ens trobem
cada, centre educatiu ha d’intentar adaptar-se a l’entorn. No és
el mateix com la seva escola o qualsevol escola d’Eivissa, de
Palma on, en el cas, per exemple, de Sant Carles, idò tenim una
escola que està enmig del camp, com la de Sant Carles, que és
d’una única línia, avui per avui la conselleria vol ampliar-la i
convertir-la en una de gran, quan sincerament el que hauria de
fer és una nova escola dins el municipi, no transformar una
escola unitària pràcticament i on la relació amb la natura és
molt evident. Per tant, això és la falta de planificació absoluta.

També vull comentar que... una de les preguntes, a part
d’aquesta reflexió, però jo penso que hauria de quedar
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constància d’això, que les emocions i els sentiments i aquesta...
formació holística, que, com ja molts dels compareixents parlen
d’un currículum que no es pot treballar, es demanen dia a dia
unes competències, ha de rebullir-se d’alguna forma, és tant per
al Sr. Ferrer com per al senyor... -“jopé”, avui no he apuntat els
noms-... 

(Se sent una veu de fons que diu: "Enric Pozo")

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... Pozo, quins impediments administratius es troben, perquè
realment aquests models, entre cometes, alternatius, o que
surten una mica, estan al dia a dia canviant les coses, puguin
incorporar-se a la xarxa pública i si estarien disposats a fer-ho.

Després, també una pregunta, especialment per al primer
portaveu, compareixent, és: quina escola necessitem per a la
societat actual? D’acord? És..., sí, quina escola necessitem,
perquè parlam que s’han de canviar, que hem de fer una
revolució, però quins elements s’han d’incorporar per fer
aquesta revolució?

La Sra. Costa, comentar-li què és imprescindible que sigui
en aquest pacte?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, l’última al Sr. Pozo, s’ha parlat molt sobre la pública
versus la concertada, estarien disposades les seves cooperatives
a incloure-la dins la xarxa pública?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta, i agrair-los a tots la seva assistència i
les seves intervencions en aquesta comissió.

Vaig per ordre, intentaré ser breu. Primer al Sr. Ferrer, li
voldria dir que segurament el seu plantejament coincideix
plenament amb la perspectiva o amb el punt de vista pedagògic,
que també ho ha comentat a l’anterior ronda de compareixences
el Sr. Oliver, d’aquesta filosofia que d’alguna manera hi ha
darrere del document d’afavorir les comunitats d’aprenentatge
dins el document del pacte, crec que hi ha aquest esperit, no?

I jo entenc un poc la seva frustració, per dir-ho així, davant
de la burocràcia, però... i sé que és un debat llarg això, no
pensa que més enllà del tema de crear escoles experimentals
que, en part crec que és una resposta de dir: “bé, tanmateix si
ens topam amb l’administració..., però tan mateix hem de fer

alguna cosa perquè si no, no faríem res”, no creu que s’hauria
de trobar la manera d’impregnar el sistema educatiu, perquè si
no també correm el risc de fer, entre cometes, escoles o
educació a part, que poden acabar essent iniciatives que al final
acabin aconseguint el contrari del que cerquen?, en el sentit que
poden acabar essent... una comunitat en si mateixa, però ja de
la comunitat que l’envolta?

Ho dic perquè jo ho sent com a un risc, perquè fins i tot el
precursor de la pedagogia de la terra, que es el Sr. Francisco
Gutiérrez, que va morir fa un parell d’anys, deia que educar és
impregnar de sentit les pràctiques de la vida quotidiana, que és
una reflexió que crec que explica moltes de les coses que
passen avui en dia. Crec que, a pesar de les administracions, si
volen, aquesta idea d’impregnar de sentit les pràctiques de la
vida quotidiana ha de ser possible a les escoles, que hi ha unes
escoles..., diguem, ordinària, i hauríem de mirar de trobar la
manera, no?

Hi ha vies, vull dir, crec que iniciatives com les que vostès
promouen d’aquestes jornades de formació del professorat,
evidentment aquests 400 professors no són tots d’escoles
especialitzades. Quins tipus de vies, a part d’aquesta, de la
formació del professorat, pensa que s’haurien de posar damunt
la taula i quin hauria de ser el paper de les administracions?

A la Sra. Costa, d’entrada, vull felicitar-la com a
representant del moviment d’associacions de mares i pares, que
pens que ha estat clau, no només en l’impuls del pacte educatiu,
sinó, en general, a nivell social. Crec que una de les coses més
vives en els darrers anys afortunadament a les nostres illes, a
nivell associatiu, han estat les associacions de mares i pares, en
relació amb altres moviments socials, i crec que en això també
han tingut un paper de suport, d’aguantar la societat a un
moment on tot caia.

I li volia demanar si, a part d’aquesta filosofia de la
participació de les famílies dins el procés educatiu, perquè, a
més, són el primer referent, citant les seves pròpies paraules,
com pensa que es podria millorar aquesta participació, més
enllà dels mecanismes formals o institucionals que ja estan
establerts? Perquè l’altre dia vaig tenir la sort de poder veure
de prop una experiència, que és com a referència, que és una
escola que es diu Carlos Cano, a Fuenlabrada, a Madrid, i vaig
trobar que era una passada, com tenien articulat tot el tema de
la participació de les famílies en comissions mixtes del
professorat i de les famílies amb un caramull de temes, fins i tot
a nivell de continguts pedagògics.

I finalment, per al Sr. Pozo, li volia demanar, des d’aquesta
idea que també ens ha transmès, que quan surt d’aquí i ho
explica a altres comunitats, la gent veu com a un referent a
altres latituds el que representa el pacte i tot el que dur darrere
aquesta idea de pacte educatiu, com veu les perspectives del
pacte a nivell estatal?, que ja... jo crec que la cosa està fatal,
però bé, m’agradaria saber la seva opinió, crec que també és
una idea de pacte que no té tot un procés darrera com el que ha
tengut el d’aquí, però m’agradaria saber la seva opinió. 

I també m’agradaria que em digués, si volem aprofundir en
aquesta filosofia, en aquesta idea de pacte, com troba que
podríem convèncer justament el valor que representa aquest
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pacte la gent, els actors educatius o socials que encara no han
volgut entrar en aquest pacte o els partits polítics que no l’han
signat? Que m’agradaria pensar que fos encara, no?

Crec que això també va lligat un poc al que deia la Sra.
Costa, que intentem els polítics no utilitzar políticament o de
manera partidista l’educació.

Moltes gràcies a tots tres.

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. Vull agrair
la presència, com no pot ser d’altra manera, del Sr. Ferrer, de
la Sra. Costa i del Sr. Pozo, que avui ens acompanyen i ens
expliquen la importància de l’educació i la importància
d’arribar i assolir un pacte educatiu o una futura llei educativa,
per al bé, primer, de la societat, bé, primer dels nins que són els
que realment ho necessiten, i en bé de l’esforç que ha fet la
societat civil a fer la feina, que també parlàvem anteriorment,
que hauria d’haver pertocat iniciar als polítics. I crec que en
això se’ns ha donat una lliçó d’arribar a consensos i d’arribar
a acords.

El Sr. Ferrer ha parlat d’escoles alternatives i ens ha posat
l’exemple de Sa Llavor, crec, si no vaig errada, que és una
escola homologada, vull dir, que fa tots els cursos i que per tant
té la titulació que pertoca. M’agradaria saber si aquests tipus
d’escoles, els recursos que s’hi han de destinar són molt més
elevats que a la resta, perquè evidentment una problemàtica
molt grossa que tenim és el finançament, i el finançament,
malgrat no tot es faci amb doblers, es necessiten molts doblers
per poder fer moltes coses, i una d’aquestes seria aquest tipus
d’escoles alternatives. I disculpin pel poc que he pogut mirar,
que tampoc no hi he pogut dedicar massa.

A la Sra. Costa, crec que la reivindicacions que es fan des
de la familia, les implicacions que han agafat molts de pares i
mares per lluitar per aquesta educació de qualitat i aquest intent
de fer veure la necessitat que hi ha d’haver un canvi, crec que
els honora, crec que és molt important que els pares s’hagin
posat devora els mestres i devora el sector educatiu, perquè hi
va haver un temps que semblava que eren coses molt diferents
l’educació a les escoles i les famílies, i jo crec que són sinèrgies
que han d’anar totalment unides i que no es poden desfer. Ella
moltes vegades, moltes vegades no, ha vengut ja aquí
anteriorment a exposar-nos la importància d’assolir un pacte
educatiu.

I amb el tema de les cooperatives crec, i com s’ha dit, la
pluralitat en el tipus d’ensenyament i la pluralitat per poder
arribar a aquest futur d’aquesta societat futura, passa per
l’educació i que hi pugui haver diverses formes per poder
arribar al màxim o de la millor manera possible. 

A mi em sap greu que hi hagi partits que es vulguin apropiar
de la defensa de l’educació com a seva, perquè crec que a tots
els representants d’aquesta cambra ens interessa que s’arribi a
un acord. I em sap més greu encara quan es volen apropiar
d’aquest pacte educatiu perquè, com he dit inicialment, és una
vergonya, perquè la lliçó ens l’ha donada la societat civil que
ha arribat a un gran consens, cosa que políticament encara no
s’ha pogut fer. Crec que el que hem de fer és intentar fer el
màxim d’esforços perquè aquesta comunitat tengui una llei
educativa dins aquesta legislatura. 

Només els faré una pregunta i la faré a tot tres: què pensen
que fa falta perquè realment creguem en la importància, que
molts la creiem i la veiem, però què fa falta fer més perquè ens
creguem la importància d’aprovar aquest pacte en un futur molt
proper?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Atès que el Grup Parlamentari
MÉS per Menorca i el Grup Parlamentari Mixt no són presents
a la sala, donam la paraula al Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que després de
l’exposició que han fet aquí els tres compareixents, als quals
hem d’agrair que siguin aquí, que és molt important la seva
aportació, perquè han fet una presentació jo consideraria molt
emotiva de les bases que han de seguir per aconseguir pacte,
crec que és el moment de parlar poc i escoltar molt. Per tant, jo
l’únic que vull fer són unes consideracions a cadascun, fer dues
preguntes i deixar-los que parlin, que és el seu temps, ja que
són aquí han de tenir temps per parlar.

En primer lloc, al Sr. Ferrer, m’agradaria demanar-li, ell ha
parlat del consell de savis, i m’agradaria demanar-li si
considera que aquest consell de savis dintre d’una futura llei
educativa si hauria d’estar articulat específicament o hauria
estar inclòs dins del Consell Socioeducatiu que consta en el
document del Pacte o no. És a dir, si ho considera prou
essencial per posar-ho apart o no.

Després també demanar-li respecte d’aquestes escoles
experimentals, aquestes escoles d’abans cap a altres tipus de
coneixement, de coneixement més holístic, si considera que la
llei estatal hauria de flexibilitzar el tema del currículum. És a
dir, per poder cassar noves experiències s’haurien de
flexibilitzar els currículums, el que passa és que ens trobam
amb una llei estatal que estableix unes (...) curriculars molt
concretes i molt definides, i això xoca una mica respecte
d’altres.

A la Sra. Pepita Costa, jo volia dir-li que crec que ha tocat
el bessó de la necessitat del pacte que feia front al fracàs, al
fracàs de la societat, com hem dit abans, a causa d’un sistema
unificador. Per tant, jo volia basar-me en aquesta afirmació i
volia demanar-li com lluitar en una futura llei educativa front
d’aquest sistema unificador, per una banda, relacionat amb el
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currículum, si considera suficient que quedi plasmada la
necessitat d’un currículum de centre arrelat a l’entorn.

I, per altra banda, també li volia demanar una cosa que en
el document he trobat a faltar i és la diversitat territorial; és a
dir, tenim una comunitat amb una diversitat territorial social i
sociopolítica o socioeconòmica molt diferenciada i, en canvi,
el document no acaba de plasmar aquesta diferència. Jo li volia
demanar si considera que la llei ha de tenir aquestes eines per
poder fer les diferenciacions.

Per acabar, al Sr. Pozo també demanar-li respecte de la
diversitat, com establir, si considera que és necessari establir
dins la llei les diferents tipologies de centres de manera
explícita per poder assegurar la seva continuïtat. 

I finalment, respecte dels programes d’èxit i participació de
l’alumnat, com considera que s’hauria de millorar la
participació efectiva de l’alumnat en tots els centres? És a dir,
si s’hauria d’establir alguna cosa perquè l’alumnat tengui
participació efectiva, no sols de decisions del dia a dia, sinó de
decisions també en el seu propi aprenentatge.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. I ara per contestar les
preguntes o qüestions formulades pels grups parlamentaris té la
paraula el Sr. Guillem Ferrer, per un temps de cinc minuts i un
poc més. Sí per contestar.

EL SR. REPRESENTANT DEL MOVIMENT POC A
POC (Guillem Ferrer i Reynés):

Bé, jo totes les preguntes que estan relacionades amb
millorar o amb aconseguir solucions a l’educació actual, jo no
tenc respostes, perquè consider que no té solució aquesta
educació actual, si no fem un canvi completament radical. Sí,
és molt interessant, i de fet en el pacte ja hi ha gent molt
professional que ha explicat com millorar l’autonomia, el sou
dels professors, o sigui aquest dia a dia, però la meva visió no
té res a veure amb aquest present, sinó que és una visió de
futur, és a dir, que si no construïm una educació basada en
l’ecologia, com deia abans, i en l’espiritualitat, és a dir, si no
ens demanam qui som, si no sabem qui som, com podem anar
a fora, a l’exterior, i fer una feina i relacionar-nos amb l’altra
gent? És un fracàs. 

Per tant, jo crec que l’escola del futur és l’escola de la
consciència, de despertar aquest esperit, perquè nosaltres som
éssers espirituals, ens agradi o no, que de tant en tant jo dic que
tenim una experiència humana. Per tant, si som éssers
espirituals, quin temps dedicam a l’esperit? Quin temps, vostès,
quin temps dediquen a la meditació? Està en vostès mateixos.
Quin temps dediquen les escoles? Quins temps dediquen les
famílies a tenir cura de l’esperit, si és el més important, si és
allò vital? Però a aquesta educació que parteix de finals del
segle XVIII l’esperit ha desaparegut, és a dir, nosaltres som
matèria i esperit, però en aquests dos darrers segles hem
cultivat la matèria i pensam que la felicitat i el sentit de la vida

i poder viure amb un benestar depèn de la matèria, i això és un
gran error.

Aquesta comunitat cada vegada que m’he reunit, en aquest
cas amb el Govern actual, tant amb na Francina, com amb
Miquel Ensenyat, els he dit, escoltau, l’únic que us puc dir és
que si aquesta comunitat no dedica la prioritat a l’educació no
avançarem, no hi ha res a fer. 

És clar, que hem de dedicar un temps molt important i
accions als temes socials, del benestar social, que hi hagi un
cert equilibri, que la gent no dormi al carrer i que hi hagi gent
que passi fam i que no pugui pagar l’electricitat, això és
important; però som dins una comunitat on l’economia, el
turisme, ens pensam que és el més important i el que ens donarà
la felicitat, etc. No, fins que no canviem l’educació d’una
manera radical, a través de l’espiritualitat i l’ecologia,
l’ecologia entesa com a coneixement de la terra, oikos i logos,
coneixement de la terra, és a dir, l’ecologia és exterior i
l’espiritualitat és interior; hem de viure el món interior per
poder, llavors, viure el món exterior, i això és l’essència.

Tot el que sigui llavors el dia a dia de l’educació, i intentar
donar solucions, doncs sí, d’acord, jo crec que hi ha d’haver
una gent que intenti aportar solucions, que intenti que els pares
posin ordre dins la vida dels al·lots. Però, per exemple, Islàndia
fa 20 anys era el país on la joventut es trobava en pitjors
condicions a causa de les drogues, 20 anys després, en aquests
moments, Islàndia és el país número 1 en benestar dels
adolescents, on pràcticament han desaparegut les drogues. Per
què? Perquè hi ha hagut un president de govern, durant 18
anys, que ha fet una labor extraordinària, amb experts, i ha
aconseguit eradicar-ho. Això per què no és a Mallorca? Per què
Mallorca no sap que Bhutan és un país i si no ho sap..., jo crec
que no ho sap, no? Jo vaig convidar el ministre d’Educació de
Bhutan, vàrem fer un llibre, L’Escola Verda, i Bhutan és un
país amb un exemple extraordinari, on tota la joventut estudia
i viu l’art de viure, és a dir, entenent l’educació d’una manera
holística. I el mateix passa a Finlàndia i el mateix...

Jo aquí he dut una sèrie de dossiers, que són vostres, els
podeu agafar si us interessa, que vaig fer resumint un poc el
concepte aquest d’educació holística, què significa i què pot
aportar a aquesta comunitat.

Per tant, crec que al final l’essència és aquesta. Llavors,
aquests detalls de millorar l’educació actual, jo crec que l’hem
de deixar morir molt lentament, o molt ràpidament, però l’hem
de deixar morir, perquè és obsoleta, caduca, no funciona i no
interessa a ningú. Per què els al·lots se’n va de l’escola? Perquè
els avorreix, perquè és una educació que només interessa a la
gent connectada a la globalització, al món econòmic. Jo m’he
reunit amb les famílies de més poder adquisitiu de l’illa i
pensen que l’educació que tenim és extraordinària, perquè tots
els seus fills són a Harvard, a Cambridge, i pensen que això és
el millor. És a dir, que la riquesa no té res a veure amb els
doblers, la riquesa té a veure amb altres coses.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer, per l’aportació. Té la paraula la
senyorita, la Sra. Pepita Costa..., és per allò de Pepita,
senyorita, Pepita. Pepita Costa...

(Remor de veus)

..., per un temps de... Pepa, una cosa ha dut a l’altra i bé. Té
cinc minuts, Sra. Costa.

LA SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES DE BALEARS,
COAPA (Pepita Costa i Tur):

Bé, de vegades hi ha preguntes que m’heu fet de diferents
bandes, però jo intentaré contestar-les des d’un mateix, perquè
crec que hi ha una transversalitat molt grossa en les respostes
que puc donar. Començarem pel fet de la rellevància de les
famílies, que tu n’has parlat, ella també.

Bé, vosaltres sabeu que..., a més, personalment, jo he estat
en l’elaboració del pacte, del document del pacte des del primer
moment, jo era a Menorca aquell dia que ens vàrem reunir a ses
Salines de Fornells, a Eivissa, vaig ser una de les precursores,
dirigint-me als diferents sectors perquè intentassin treballar
quan no s’havia fet mai, vull dir que som molt conscient que la
rellevància del paper de les famílies hi havia de ser, i jo crec
que hi és, jo crec que hi és, des de la meva humil opinió pens
que hi és, no només de les famílies sinó del professorat vers les
famílies, de la societat vers les famílies. 

Què passa? Jo parlaré de la realitat, perquè és clar, això és
el document, quina és la realitat? La realitat no és tan polida,
com he dit amb tota la resta, una cosa és el que volem i una
altra és el que tenim. Sí que és ver que en els darrers anys hi ha
hagut una miqueta una eclosió de la participació familiar dins
les escoles, però és que hem de crear un hàbit. Durant anys a
nosaltres ens han engegat de l’escola, perquè hi havia una
diferenciació entre l’educació formal, que es diu d’aquella que
es fa amb la intenció d’ensenyar, i la no formal, que fèiem les
famílies, es veu que nosaltres no teníem intenció d’educar,
fèiem, érem allà. És una cosa una mica que nosaltres no li
trobam cap sentit, l’educació és educació en tots els seus
sentits, des de la família.

Per què dic que som el primer referent? Perquè és així,
aquell boix no serveix de res si a l’escola fem escoles
saludables, i vinga dus fruita un dia i això, i llavors a casa no
menjam fruita, doncs al final ens avesarem i no menjarem
fruita. Si el tabac és dolentíssim, l’alcohol és el dimoni i a ca
teva fumam, cada volta que hi ha una festa s’emborratxa algú
i, a més, és “superguai”, perquè és el més divertit del món, idò
el boix directament farà aquest vincle: alcohol, diversió,
fumar.... Bé, fumar ja ho tenen una mica..., no?, perquè amb
aquestes fotos tan lletges que posen als paquets..., més o manco
la gent es fa una idea. A les ampolles no les hi posen, les hi
haurien de posar també el que passa. Vull dir, realment les
famílies hem de menester una formació que potser és en el
document el que no queda tan especificat, aquella formació.

Bé, jo no crec que tot hagi d’estar en el pacte, el pacte diu
que hi ha d’haver la presència de les famílies, que el
professorat s’hi ha d’adreçar, que els equips directius s’hi han
d’adreçar, que hem de ser al consell del centre, que hem de ser
al consell municipal, que hem de ser pertot; llavors hem de
saber ser-hi i hem de tenir una formació. Jo en això, per
exemple, hi estic..., els que em coneixen ho saben, som molt
bel·ligerant davant les famílies, diguem; ens hem d’implicar, no
has d’esperar que et diguin “vine”, també tu has de dir “vull
venir”, i cada volta n’hi ha més. Sí que és ver que hem de crear
l’hàbit, i l’hem de crear a través d’estratègies, estratègies que
venguin per una llei. Ara, vosaltres sabeu que fa poc es va
constituir la Mesa de participació de famílies, que ja s’havia
constituït la legislatura anterior, i que fins..., res, ara fa un mes,
no ens havíem reunit. Si volem que participem hem de crear
l’escenari i ho hem de fer possible, perquè el paper ho aguanta
tot, podem dir el que vulguem, que el paper ho aguanta, però
llavors ho hem de fer realitat. 

Ara, hem de millorar la participació de les famílies; i com
ho hem de fer?, realment pens que des del moment en què, com
deia ell, una persona du al món una altra criatura, igual que
tenim un sistema de sanitat i que farem cas a tot el que digui el
metge i que tendrem una estructura, crec que la família ha de
tenir..., i a bandes d’Espanya sé que..., a Catalunya hi ha un
llibre de drets i obligacions de les famílies, un document de
compromís, i això ja vincula, ja fa que la família realment,
formalment, digui “ei, que això no és voluntari, és que jo duc
aquest fill a escola, una escola que ens costa molts de sous a
tots, i jo m’hi he d’implicar, perquè la meva implicació serà un
dels punts importants, rellevants, a l’hora que el meu fill
aconsegueixi un èxit”. En aquest sentit crec que el pacte dóna
la rellevància que tenen a les famílies i ara ho hem de fer
realitat, ho hem de fer realitat amb la llei, amb els hàbits i amb
la formació, molta formació de les famílies en l’àmbit
pedagògic, perquè sempre ho hem dit, les famílies de sobte un
dia són famílies, tenim fills, però moltes voltes no tenim cap
formació, i a poc a poc anam improvisant, anam aprenent i
anam fent el que podem. A voltes, com deien molts, fer el que
es pot no és suficient, s’ha de fer millor, s’ha de fer millor, s’ha
de formar, és una obligació; una volta que som pares avui la
família, la paternitat té uns compromisos importants.

Llavors voldria passar al tema de l’absentisme, absentisme
que jo vincularia a moltes altres problemàtiques, perquè vàrem
parlar de l’absentisme, però ara per exemple justament abans
d’ahir vàrem tenir una presentació de resultats d’una enquesta
que s’ha fet a tots els instituts de secundària d’Eivissa sobre el
consum d’alcohol, cànnabis, altres drogues i tabac, i els
resultats són tristíssims, tristíssims. L’absentisme, tristíssim; és
més del que (...), és realment... Sempre deim: “Uf!, tenim un
problema de gènere”; és una qüestió d’educació. Tenim un
problema de discriminació; és l’educació, sí, l’educació, però
no els centres educatius, l’educació. Quan jo dic educació dit
tot, perquè per molt que eduquem a una escola i donem unes
estratègies, si llavors la societat no les reforça, si la família no
n’està convençuda, no acabarem. Ho he dit: els pares lluitam
contra monstres. L’absentisme, quan tenim un boix de 15
anys..., és la realitat; és a dir, a voltes pareix que us parl com...
Un boix de 15 anys ja no és un boix; si de sobte diu que no vol
anar més a escola perquè s’avorreix, perquè n’està fins als
nassos, perquè passa, “i no em rallis” i te’n vas de ca teva,
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moltes famílies no saben què fer. Vull dir que hi ha un policia
tutor, que ho sap, que dóna comunicació a les escoles, que a
través del consell escolar ens ho diu, que a serveis socials ho
saben, els casos més severs, realment és una problemàtica
important; quan parlam d’absentisme n’hi ha de severs i és
difícil, és una feina de tota una societat. I el sistema els exclou,
els exclou. És per això que us estic demanant realment...

L’absentisme potser és la punta de l’iceberg, perquè és que
parlam de molts d’alumnes que també els exclou, que no caben
en el sistema, que no tenen cap tipus d’èxit, i llavors parlam
també de gent que està dins el sistema, que ho fa perquè se
l’empassa, és a dir, jo aquest currículum me l’empasso perquè
vull arribar allà, i això em fa fàstic, parlant clar, com diuen ells,
m’avorreixo, és terrible; moltes voltes els pares ho sabem, hem
de fer una feina amb els caps d’estudis: “Per favor, ajuda’m a
convèncer-lo que acabi; vol fer això, però mira, si tal...”. I
llavors les poques alternatives que hi ha, aquesta FP que està
desprestigiada. Vull dir que tenim tanta feina per davant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, hauria d’anar acabant.

LA SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES DE BALEARS,
COAPA (Pepita Costa i Tur):

Sí, perdonau. Res, només vull dir que el pacte no és de cap
partit, el pacte és vostre, de tots, és que nosaltres el que volem
és que us el faceu vostre.

I acab perquè voldria dir moltes més coses però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. El Sr. Enric Pozo té un temps de
cinc minuts.

EL SR. REPRESENTANT DE LA UNIÓ DE
COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT, UCTAIB
(Enric Pozo i Mas):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies a tots els
diputats per les preguntes que m’heu fet. Bé, m’heu fet moltes
preguntes, la veritat, i en cinc minuts contestar tot allò crec que
és un poc complicat, però bé, intentaré..., em va dir la
companya “has de ser telegràfic”; a veure si ho aconseguesc.

Bé, començarem per la Sra. Núria Riera. Efectivament, un
36, 37% és de la xarxa de centres concertats; bé, la xarxa, jo
diria centres concertats amb fons sostinguts i també la pública,
perquè entenem que és una complementarietat, o sigui,
nosaltres entenem que tots feim feina cap a una educació de
tots els alumnes, de tota la societat, i que tenim potser diferents
projectes educatius, però jo crec que això és pluralitat, això és
diversitat, i entenem, perquè a més ara darrerament fins i tot ja
s’estan fent pactes a diferents municipis per allò que moltes
vegades dèiem que els centres concertats no tenen alumnes amb
dificultats, immigrants, i tal; ara s’estan fent pactes perquè com
a mínim a través d’aquests pactes hi hagi aquesta igualtat. Però
això també significa, com deia molt bé la Sra. Núria Riera, que

si nosaltres entram en tot aquest joc, que les cooperatives hi
hem entrat sempre, vull que quedi molt clar, també entenc que
els altres centres..., perquè si matisàssim el que és l’educació
inclusiva hi podria haver centres de qualsevol tipus, no només
públics sinó també concertats, d’Escola Catòlica, de la CECE,
i evidentment de les cooperatives, que mai no han refusat cap
alumne per temes de desigualtat d’alumnes o de problemàtiques
que puguin tenir.

Evidentment si anam cap a aquesta línia, en la qual ens
acompanya també la Constitució i la LOE, que diu que hi ha
d’haver diversos tipus de centres, entenem que també si feim
aquesta feina s’hauria d’augmentar tota la part de finançament,
que crec que és insuficient, molt insuficient per a la concertada;
a més hi ha estudis que en parlen, que diuen que està, diríem,
per sota, molt per sota del que costa una plaça d’ensenyament
públic, i per exemple els mòduls de concerts no s’han canviat
des de l’any 2009, (...) a l’àmbit de l’Estat espanyol es
mantenen igual que el 2009, quan els diferents centres
educatius s’han hagut d’adaptar a moltes normatives i sobretot
als canvis tecnològics, els canvis també d’obligacions, com pot
ser prevenció de riscos, com pot ser, diríem..., assegurances,
etc., etc., que també en tenim. Per tant estaria molt d’acord i
crec que és molt important. Per tant si desenvolupam aquesta
feina, que crec, a més m’ho sent i n’estic segur, que la
desenvolupam els centres concertats, hi hauria d’haver aquesta
revisió. I clar, això també passa pertot; si no s’augmenta el
finançament, si aquest finançament no arriba, aquest
finançament està demostrat..., aquest any a més hi ha com una
campanya de 1.000 milions de pressupost que no hem arribat
a aquesta quantitat, jo crec que també és una feina que té el
Parlament i té el Govern que hem de cercar els recursos
econòmics, que a més també moltes vegades pareix que parlam
del mal finançament que ens arriba de l’Estat espanyol. Jo no
puc entrar en aquestes qüestions tan tècniques, però
evidentment si creiem que l’educació és prioritària hi ha
d’haver més finançament i hem d’entendre que la xarxa per a
mi, la xarxa pública són centres públics, i els centres concertats
amb fons públics. Crec que amb això contestaria o ho he
intentat. 

Al Sr. Salvador Aguilera, bé, em parla també... jo crec que
part ja ho he dit en el que parlava, entenem que l’escola
concertada s’ha d’incorporar dins la xarxa pública perquè, a
més, ens parlen diferents articles, l’article 120.2, l’article 115
de la LOE, des de ja fa... entenem que hi ha d’haver un
respecte, una pluralitat i hi ha d’haver també la possibilitat que
cada familia pugui elegir, sempre i quan dins un clima
d’equitat, d’igualtat, d’oportunitats, això ho ha de, diríem,
comprometre i sobretot ha d’aconseguir que l’Estat o el
Govern, en aquest cas, es pugui complir per tots. 

I quan em parla que les cooperatives xarxa pública, jo crec
que nosaltres estam dins xarxa pública, crec que fem una tasca
de servei públic i aquesta tasca de servei públic la fem a partir
d’uns valors que estan reconeguts a la Constitució, uns valors
que també estan reconeguts a nivell mundial, a nivell del món,
que és important que les cooperatives són una forma d’empresa
solidària, transparent, democràtica, participativa, i creiem que
nosaltres dins aquest context, que evidentment tal vegada s’ha
de regular, però el Pacte no ha de regular aquestes coses, o
sigui, la regulació ha de ser a través de lleis o a través de
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decrets o a través d’ordres. Entenem que volem estar com a
xarxa pública, però volem entrar amb una diferenciació com a
cooperatives i crec que els altres tipus d’empreses que treballen
dins el món de l’educació també (...), però com a educació
d’igualtat i com a educació en la qual sobretot defensem les
oportunitats i no creem desigualtats.

El Sr. David Abril també m’ha fet unes preguntes un poc
complexes, perquè crec que quan parlam a nivell de pacte
estatal, és clar, jo crec que la visió, després d’aquests anys que
hem estat el procés d’aquí d’Illes per un Pacte, d’aquest procés
que jo entenc que ha estat molt important perquè la societat
d’aquí, de les Illes Balears, cada un anava pel seu costat, els
(...) per una banda, els docents per una altra, fins i tot les
empreses per una altra, o sigui, el sector productiu també, crec
que aquí hem donat un eix de veure que un pacte ha de sorgir
de la base i crec que ha estat la base. Jo entenc el pacte estatal,
està ferit, està ferit perquè de vegades els interessos polítics van
tal vegada molt per sobre dels interessos personals, i crec que
és complicat tornar a redirigir aquest pacte, perquè crec que per
ventura manca una mica més de base social perquè vegin
l’important, igual que aquí crec que hem demostrat, l’important
la base social, la societat civil, la importància crec que a l’Estat
espanyol em sembla que són a un lloc molt per sobre del que
nosaltres vivim a les comunitats autònomes perquè cada un veu
perfectament el que passa i el que succeeix a la seva comunitat. 

Bé, em diu, també una altra pregunta, que era la
importància d’aprovar aquest pacte en un futur proper. Bé, crec
que el Pacte ho diu, l’estabilitat, poder, diríem, treballar en
unes línies molt concretes que, a més, estan molt consensuades,
que hi ha participat la comunitat educativa, que hi ha participat
el Parlament de les Illes Balears, crec que això ha de ser un
valor, un valor.

Sé, que també em parlava un poc del tema que pot haver-hi
en aquest moment, per exemple, ara parlam en el Consell
Escolar només hi va haver 8 vots en contra de certs sindicats,
que també crec i tenc entès que no és que estiguin en desacord
amb un pacte educatiu, estan en desacord amb unes
puntualitzacions molt concretes de les quals en el pacte i tot no
se’n parla ni s’elimina, sinó que es deixa un ventall molt obert
en el Pacte perquè després la legislació i la llei, que llavors la
llei la pugui desenvolupar i pugui acostar moltes idees que han
quedat per ventura confoses, que per ventura algú... confoses
o la seva perspectiva de subjectivitat la veu confosa, però, per
exemple, un tema que és molt important, i ho podem dir
nosaltres i crec que tots, mai no estarem en contra del Decret de
mínims, però entenem que era una postura el Decret de mínims,
que és una part legislativa, la qual no havia d’entrar en el Pacte,
perquè entenem que la lliçó ha d’anar a part. Però el Pacte de
cap manera no va en contra del Decret de mínims, que aquest
era un dels punts que certs sindicats em sembla hi estaven en
desacord.

Per tant, entenc que és una postura... nosaltres, des de la
nostra organització, quan parlam amb els sindicats els motivam,
els ajudam, parlam amb ells per veure que hem d’anar cap a
aquesta línia, cap al pacte i crec que llavors ve l’altra feina
important, que és els que sou aquí, que és als altres partits
polítics que no estan... o estan en desacord o en una altra línia

convèncer-los que aquesta societat de les Illes Balears necessita
aquest pacte. 

Després, per acabar, el Sr. Enric Casanova, jo, bé, em
parlava de la diversitat, de diferents tipologies de centres
educatius que hi pot haver, crec que he contestat un poc per
enmig, crec que dins la llei hi ha d’haver aquesta especificitat,
hi ha d’haver també unes normatives perquè es compleixin,
però tenim per sobre una altra llei com la LOE, Constitució
Espanyola i crec que nosaltres amb aquest tema estam
totalment d’acord que hem d’anar cap a aquesta línia i sobretot
hem d’anar cap a la línia de la pluralitat.

Finalment, a nivell d’alumnat, la participació en aquest
programa d’èxit és una altra cultura que hem d’incloure,
igualment quan parlava Pepita de la formació per part de les
famílies que necessitam, els alumnes també necessiten una
formació i sobretot també necessiten que els centres educatius
creguin en la importància que els alumnes participin en la vida
social i en la vida participativa del centre educatiu. Quan
nosaltres creguem, també estic d’acord amb el que parlava el
Sr. Guillem Ferrer, que hem de crear i hem de ser capaços de
crear una comunitat d’aprenentatge oberta, participativa de tots
els sectors, fins i tot dels sectors que no estan dins el món de
l’educació, perquè parlam de famílies, alumnes i pares, sinó
dels sectors productius, aquells que ens han de demanar, hem
d’anar cap aquí perquè necessitam un bon professional que
sigui cambrer, un bon professional que sigui mecànic, idò, hem
d’escoltar i hem de ser capaços d’interrelacionar aquesta
comunitat d’aprenentatge, no només com a cercle educatiu sinó
com a cercle obert de tota la societat, del sector productiu i de
tots els àmbits.

Si anau cap a aquesta línia crec que aquestes illes podran
millorar molt la seva part d’educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pozo. Hem acabat aquest debat, hem
arribat al final, i volem agrair la seva col·laboració, la seva
participació.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Compareixença del Sr. Guillem Ferrer i Reynés, representant del Moviment Poc a poc; de la Sra. Pepita Costa i Tur, presidenta de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares de Balears, COAPA; i del Sr. Enric Pozo i Mas, representant de la Unió de Cooperatives de Treball Associat, UCTAIB, 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.

