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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Sí, Josep Ferrà substitueix Agustina Vilaret.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà.

Compareixença de la Sra. Francesca Mas i Esteva,
directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera
Infància, IEPI, i  del  Sr. Andreu Grimalt i  Rosselló,
directòr tècnic de la Xarxa per a l a Inclusió Social,
EAPN-Illes Balears, per tal d’exposar la seva visió i
opinions sobre la matèri a 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 propi
de la seva actuació.

I passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença de la Sra. Francesca Mas i Esteva, directora de
l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, i del Sr.
Andreu Grimalt i Rosselló, director tècnic de la Xarxa per a
la Inclusió Social, EAPN-Illes Balears, previstes en el 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 la Sra. Francesca Mas i Esteva i el Sr. Andreu
Grimalt i Rosselló. La presidència, en nom de la comissió, els
dóna la benvinguda.

Té la paraula la Sra. Francesca Mas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT PER A
L’EDUCACIÓ DE LA PRIMERA INFÀNCIA, IEPI (Francesca
Mas i Esteva):

Bon dia, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i
senyors diputats de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, moltes gràcies per comptar amb l’Institut per a
l’Educació de la Primera Infància, i enhorabona als grups
polítics implicats en el Pacte per l’Educació de les Illes
Balears.

Dir-los, en primer lloc, que em sento molt honrada de
poder mostrar la realitat del primer cicle d’educació infantil
des de la direcció de l’IEPI, IEPI és Institut per a l’Educació

de la Primera infància, que depèn de la Direcció General
d’Innovació i Comunitat Educativa, i esper aquests deu
minutets poder gaudir d’estar amb vostès.

L’IEPI va ser creat al Decret 131, allà en el 2008, i
s’estableix i es regula a la Xarxa d’Escoles Infantils i als
Serveis per a l’Educació a la Primera Infància. En aquesta
compareixença faré referència al document que ens ocupa, el
document del pacte, però també volia donar qualque pinzellada
actual al primer cicle d’educació infantil, una mica al que fem
a l’IEPI, les necessitats que tenim i com afecten les polítiques
familiars a l’educació 0-3, i unes pinzellades també de
propostes de futur, tenint en compte diverses opinions i
aportacions, i perquè des de la Conselleria d’Educació
evidentment pensam que ha de ser educatiu.

Amb referència al document del pacte, supòs que estaran
cansats de sentir-ho, però no puc deixar de dir-ho, és per dotar
d’una major estabilitat el sistema educatiu. No vull ser
reiterativa, però ho hem de dir i és per dignificar la tasca
docent, d’aquí la importància de la formació, hi creiem
totalment des de l’IEPI en la formació, per això hem establert
enguany com a set formacions diferents, de diferents àmbits,
que afecten educadores infantils, tots els col·lectius
implicats, d’acord?

Aquest document contempla l’educació com a un dret
universal, basat en l’equitat, en la qualitat i la igualtat
d’oportunitats, 0-3 és, sense dubte, l’etapa compensadora de
desigualtats, no ens queda més que reconèixer que en els
centres educatius, a més, s’hi haurien d’incloure nous perfils
professionals -ho diu el pacte, el document-, per desenvolupar
el treball en xarxa i per assegurar l’atenció educativa
individualitzada. En aquest sentit, s’haurà de fer una
coordinació amb altres serveis; des de 0-3 ens coordinam amb
moltíssims serveis, s i em donen els deu minuts els ho
explicaré. I per què? Perquè és important assegurar, diguem,
un nombre de professionals assignats a cada centre, es fa
referència als educadors socials , als talleristes de gran
tradició a Itàlia o  als treballadors socials, psicòlegs,
psicopedagogs, pedagogs, com ja saben tots  aquests
professionals formen part dels equips d’atenció primerenca i
actuen directament sobre les escoles infantils; el personal
sanitari de cada vegada està més coordinat amb la Conselleria
de Salut, des de la Sots-comissió de Salut, amb sanitat i
serveis socials, i personal, com sociòlegs i antropòlegs, també
ho contempla el document.

També auxiliars tècnics educatius, a 0-3 els he de dir que
no es contempla que n’hi hagi, per tant, actualment no n’hi ha,
els aporten els ajuntaments. Sí que seria una cosa a reivindicar.

Quant a l’etapa 0-6, també en parla el document, la
importància del seguiment i del suport a les famílies des del
treball en xarxa que es pugui dur a terme. Es crearan espais
familiars, estam absolutament d’acord i estam fent seriosa
feina sobre això, en formació específica a les educadores,
enguany 33 espais familiars que s’hauran posat en
funcionament. I a la vegada oferint, a més de la formació, una
dotació als ajuntaments per poder posar en marxa aquestes
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activitats de suport a la parentalitat, enfortiment de les
capacitats educatives de les famílies, tan important, amb 250
euros per sessió.

S’ha de potenciar la idea que la comunitat és molt
important, no podem pensar en un nadó, un infant d’un any, de
dos anys, de tres anys, que és allà on ens ocupa, sense la
família, sense l’entorn, sense totes aquelles institucions que
hi tenen a veure. Van al pediatre, doncs coordinació amb salut;
van a serveis socials, si ho necessiten, per tant és important
que aquest trípode de serveis socials, educació i sanitat,
estigui en tot moment coordinat.

El centre parla també, el document del centre educatiu
inclusiu com a recurs formal i d’altres institucions com a
suport i amb complicitat, n’he parlat de la coordinació
necessària. Evidentment, el centre 0-3 ha de ser inclusiu, és
inclusiu, tot i que de vegades pateix d’aquella manca de
recursos que farien més personalitzada la inclusió.

Parla dels ajuntaments com a administracions més
properes amb representants als consells escolars. Els consells
escolars varen sofrir una modificació i ara no són tan decisius,
però els he de dir que a 0-3 ens movem moltes vegades dins
una societat líquida, ho deia Bauman, i 0-3, en aquests
moments encara hi ha centres que no tenen consells escolars
i fan feina. Els dic que des d’Innovació i Comunitat Educativa
s’ha posat ordre en aquest tema, es posa ordre, no s’ha posat,
es posa ordre.

Parla també del teixit associatiu en col·laboració amb
l’administració i la participació de tots en el centre, no podem
concebre l’educació d’aquest segle sense parlar de comunitat,
sense parlar de xarxes, sense parlar de coordinació i treball en
equip. M’ha agradat molt la perspectiva holística de l’educació
per canviar el món, sense cap dubte hi crec, som fervent
defensora d’això.

Parla també de les famílies, de la formació de pares i
mares, dels docents per augmentar la participació de les
famílies, en el tema de les AMIPA també hi fem feina, de fet
s’ha potenciat el foment de les ajudes des de l’administració,
amb informació a les coordinadores perquè potenciïn en els
seus centres la formació d’AMIPA, i també amb suports
econòmics, evidentment. Però, els he de dir  que,
desgraciadament, no tots els centres de 0-3 tenen AMIPA avui
en dia, tot i que hi fem feina, també ho vull remarcar.

Parla també de conciliació familiar i hi implica la
Conselleria de Treball, això m’ha agradat molt perquè no
podem concebre conciliació familiar sense pensar en els drets
de l’infant, és el centre l’infant. I em diuen: bé, és que les
escoletes han d’estar més hores obertes. Els he de dir  que
moltes vegades hauríem de fer un esforç per pensar no només
en les necessitats dels pares, sinó en les necessitats  de
l’infant. A mi que venguin a l’Institut per a l’Educació de la
Primera Infància i em demanin una escola oberta des de les
cinc del matí, perquè els pares comencen a fer feina a les cinc
del matí, em preocupa, em preocupa molt, molt. Aleshores, la

Conselleria de Treball hauria de posar també una mica d’ordre
en aquest aspecte.

Parla també que ha de garantir la dotació de places
escolars públiques suficients, no sé si ho diu pensant en 0-3
o pensant en general, d’acord? Si ho diu pensant en 0-3 me
n’alegro i espero que el document aquest serveixi també per
afegir un finançament, perquè, evidentment, sabem que l’etapa
0-3 no és obligatòria, però hi ha municipis que tenen falta de
places; no tots, però n’hi ha alguns, especialment Palma, sortia
ahir al diari, que en falten.

Parla també de l’escolarització d’infants amb necessitats
educatives, NESE i NEE, que diem nosaltres, i tot i que no
especifica les ràtios de 0-3, diu una cosa molt important i és
que l’escola ha de ser inclusiva. Per tant, totalment d’acord.

Parla també dels ensenyaments no obligatoris i que s’han
de potenciar des de l’administració educativa per assegurar-se
la gratuïtat progressivament. Avui en dia, vostès saben que no
és gratuïtat i no és obligatòria. La gestió dels centres
d’educació infantil anirà a càrrec de les administracions més
properes per tal que les decisions organitzatives, com horaris,
calendaris, serveis, ofertes, etc., estiguin ben ajustades a les
necessitats locals. Per aquest motiu tendran un lloc rellevant
en la gestió dels centres i la incardinaran en els serveis socials
del municipi. Absolutament d’acord, és necessari que les
administracions, totes les administracions ens impliquen en el
0-3.

Hi ha molt fet en 0-3 i hem de reconèixer que hi ha molt
fet, però queda molt per fer. Queda molt per fer per adoptar
mesures per tal de dignificar professionalment el personal que
treballa a l’etapa d’educació infantil de 0-3; vostès saben que
fan moltes hores amb infants quasi bé tot el temps, per tant
això, a l’hora de la coordinació, és una dificultat, i que els
sous no són els que es mereixen.

S’hauria de preveure la creació d’una mesa de negociació.
Bé, la mesa de negociació, a nivell nacional ja saben els
convenis col·lectius, tot i que, després, cada ajuntament, en
mesura de les seves possibilitats pressupostàries pot oferir
millores. I reclama la inversió necessària per a la
universalització de l’etapa infantil 0-3, per tant no hi puc estar
més d’acord.

Parla també del model lingüístic, els he de dir que a 0-3 és
allà on s’inicia el llenguatge, cal potenciar la comunicació. Hi
ha un article boníssim del mestre  Vicenç Arnáiz, que parla
dels ulls de la mestra, com a un mirall per a l’infant. Per què?
Perquè en 0-3 ens movem amb gestos, amb mirades, amb
paraules dolces; aleshores 0-3 té una especificitat.

Parla també del paper de la Inspecció com a agents de
transformació de les escoles infantils. He de dir, amb alegria,
que s’ha augmentat la plantilla i això ha possibilitat que les
escoles infantils tenguin més inspeccions, però no només
punitives o de tipus... a veure, els documents, que també, que
també, si no com a persona que per la seva propera i per la
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seva demarcació estigui disponible per a consultes o per a
qualsevol altre tipus d’intervencions.

Parla del finançament, de garantir un augment d’un 10%
del pressupost de cada exercici. Tant de bo sigui així, tant de
bo!

Parla d’autonomia de centres, jo diria organitzativa,
pedagògica. Evidentment que hi ha d’haver una autonomia de
centres, perquè no és el mateix allà on es trobi un centre d’un
barri de Palma que un poble de l’interior, tot i que tenen el
mateix marc legislatiu i els documents de centres com a
projectes educatius, projectes lingüístics, projectes de
direcció. I n’hi ha alguns que sí que es contemplen a 0-3, com
per exemple el projecte educatiu, el projecte lingüístic, però
el projecte de direcció, malauradament, a 0-3 només a les tres
escoles del Govern.

Parla també de formació, i amb això acabaré, perquè la
formació és clau per al futur de l’educació. Jo tenia preparat
molt més temps, però ho hem de deixar aquí, no és vera?

Em sap greu. Moltes gràcies, per la paciència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mas. I ara té la paraula el Sr. Andreu
Grimalt, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIRECTOR TÈCNIC DE LA XARXA PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN-Illes Balears (Andreu Grimalt i
Rosselló):

Gràcies, presidenta, bon dia, diputats i diputades que
formau part d’aquesta comissió. En primer lloc, i com no
podia ser d’altra manera, vull agrair, en nom d’EAPN, de la
Xarxa per a la Inclusió  Social, i de totes les entitats que la
integren, que ens hagueu convidat a aquesta ponència per
compartir la visió que tenim sobre el document de Pacte per
l’Educació.

Després, i per a aquells que encara no ens coneixeu, diré
que EAPN és una xarxa d’entitats socials que fan feina a les
nostres Illes per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social,
mitjançant accions de sensibilització i denúncia, la
participació dels col·lectius vulnerables i la implementació de
polítiques que afavoreixin, precisament, la inclusió social. De
manera molt resumida, som una trentena d’entitats, tenim una
llarga experiència fent feina amb col·lectius que presenten
factors de vulnerabilitat, i actualment atenem més de 80.000
persones, amb més de 1.500 treballadors, sense comptar els
voluntaris que fan feina al es entitats.

Per tant, crec que coneixem prou bé el context social de
les Illes Balears i les prioritats que s’haurien de marcar per
promoure canvis i, a més, ens caracteritza una dinàmica de
treball activa, orientada a fer propostes de millora permanent
en el marc de la inclusió social. I, com molts sabeu, som
interlocutors vàlids de les administracions públiques, de fet,
EAPN és la impulsora dels pactes per la inclusió social que

s’han firmat a les principals administracions i institucions
d’aquesta comunitat, com ara el Parlament, el Consell de
Mallorca i l’Ajuntament de Palma. I és precisament aquest
esperit de pacte, consens i de treball en xarxes el que ens va
fer posicionar-nos a favor d’aquest document, del document
objecte d’aquesta Ponència, del qual assumim els seus
continguts i fem la mateixa demanda que molts compareixents
ja han fet, ja ha fet la companya també, que aquest pacte social
esdevingui també un assoliment d’un pacte polític per
l’educació, que es prengui com a base aquest document i que
impedeixi la inestabilitat originada pels canvis de governants
i que, malauradament, és tan habitual, tant a nivell autonòmic
com estatal.

En aquest sentit, remarcam que una de les prioritats que
s’inclouen en el pacte per la inclusió social que es va signar en
aquesta casa i del que en formen part tots els grups
parlamentaris, és precisament impulsar polítiques educatives
inclusives i innovadores per prevenir el fracàs escolars.

Per intentar posar el nostre granet d’arena en l’assoliment
d’un objectiu tan ambiciós però alhora tan necessari, vàrem
decidir, per unanimitat, organitzar unes jornades, titulades
Reduir l’abandonament primerenc de l’educació i la
formació cap a un consens necessari, que es va celebrar en
aquesta mateixa casa ara no fa tres mesos.

La resta de la meva intervenció, per tant, es basarà en els
objectius i conclusions d’aquestes jornades, perquè creiem
que reflecteixen prou bé una problemàtica que afecta les Illes
de manera especial i que queda recollida, a més, en el
document de Pacte per l’Educació, que diu que “la voluntat de
construir un Pacte Educatiu per les Illes Balears deriva de la
constatació dels problemes greus que pateix la nostra societat,
en especial en el camp de l’educació, fracàs i abandonament
escolar”, després diu: “excessiva burocràcia, corporativisme,
inestabilitat derivada dels constants canvis normatius”, etc.

La principal fita que perseguien aquestes jornades eren,
precisament, promoure l’exercici real del dret a l’educació de
la població de 16 a 24 anys i evitar que abandonin els estudis,
i si s’ha abandonat facilitar que puguin retornar al sistema
educatiu i formatiu. Aquest objectiu fonamental es pot dividir
en cinc objectius específics: primer, contribuir a la presa de
consciència de la magnitud del problema i de les seves
conseqüències a la nostra societat present i futura; segon,
avançar cap a un relat compartit de les causes de
l’abandonament primerenc de l’educació i la formació a les
Illes Balears; tercer, proposar possibles mesures preventives
d’intervenció i de compensació a partir del treball cooperatiu
entre els diferents agents, to t i contribuir a l’elaboració de
polítiques educatives i socials en l`àmbit autonòmic, insular
i local. En quart lloc, establir mecanismes de participació
estable per part de la societat civil de les Illes balears que
tengui com a eix central disminuir l’abandonament primerenc.
I en cinquè lloc, difondre les conclusions de les jornades a
través dels diferents mitjans, per aquella màxima que el que no
es comunica no existeix.
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A més, aspiràvem que les jornades no fossin només un
espai de reflexió i posada en comú sobre les causes u
solucions de l’abandonament primerenc, que està molt bé,
sinó que les conclusions que en sortissin poguessin impulsar
una PNL que instàs el Govern a desplegar les mesures
necessàries per afrontar aquesta problemàtica. No obstant, i
gràcies a l’oportunitat que avui se’ns brinda, des d’EAPN hem
considerat també adient que s’exposassin en aquesta ponència.

Malauradament, i com molts sabeu o com tots sabeu, el
problema persisteix i els nivells  d’abandonament escolar
primerenc a les Illes continuen essent els més elevats a l’Estat
espanyol. A tall d’exemple, segons les darreres dades
disponibles de l’Enquesta de Població Activa, gairebé 21.000
joves de Balears, entre 18 i 24 anys, han deixat e ls seus
estudis sense obtenir la titulació corresponent en educació
secundària superior.

I si analitzam l’evolució de l’abandonament prematur de
l’educació i la formació, des de l’any anterior a l’esclat de la
crisi, és cert que hi ha una tendència positiva, però les darreres
dades disponibles del ministeri reflecteixen que el
percentatge a Balears és molt més elevat que la mitjana
espanyola, que té un 19%, a Balears hi ha un 27%, i la mitjana
europea no arriba a l’11%. Això, lògicament cal sumar totes
les xifres preocupants de fracàs escolar, que a Balears
suposen un 31%, mentre, per exemple, a la comunitat puntera,
que és el País Basc, només arriba al 15%.

La vinculació d’això amb la tasca que desenvolupam des
d’EAPN és que l’abandonament escolar prematur col·loca
gran part d’aquests joves en el camí de l’exclusió social.
Seguint amb les dades de l’Enquesta de Població Activa, un
poc més del 35% de persones amb baix nivell educatiu es
troben en risc de pobresa o exclusió social, mentre que la
població que té estudis superiors aquest percentatge només
arriba al 14%.

Totes les persones que varen assistir a aquelles jornades,
que hi havia professionals d’educació, però també treballadors
del tercer sector i representants de l’administració pública,
varen mostrar, afortunadament, un elevat nivell de consens
sobre la necessitat de posar mesures urgents per acabar amb
aquesta problemàtica, i també hi va haver consens sobre quines
haurien de ser aquestes mesures. El primer aspecte que
voldríem destacar és la necessitat de fer passes més fermes
per canviar l’actual model educatiu, un canvi que, lògicament,
requereix un alt grau de consens polític i la implicació i el
suport de totes les institucions i agents. Totes les lloables
iniciatives que tant a l’administració com als diferents sectors
de la societat civil han impulsat aquests darrers anys a les
Balears, hi ha unanimitat a considerar que les propostes
actuals no aborden d’una manera estructural el problema i
aboquen als professionals a haver d’impulsar des de la base,
des dels mateixos equips de centre, accions sovint
innovadores i en moltes ocasions arriscades, però també
necessàries per adaptar-se a la necessitat dels joves en un
marc de context educatiu que, malauradament, no ajuda.

Curiosament, o no tant, la primera de les mesures
proposades feia referència a la necessitat d’una llei educativa
de consens, amb punts irrenunciables, com ara la millora del
finançament, la disminució de les ràtios o el camí cap a una
autonomia real i regulada dels centres, aspectes que,
lògicament, s’inclouen dins el document de Pacte Educatiu.
Dit d’una altra manera, és evident que cal tenir valentia per
acceptar la situació de fracàs del model actual i coratge per
enllestir una estratègia compartida que permeti transformar
l’escola i els centres de formació en un entorn útil i motivador
que, per una banda, respongui a les necessitats de la societat
actual, i, per altra, atregui el jovent per evitar aquest
abandonament, tot incloent la participació de la comunitat per
redissenyar l’entorn educatiu, amb la necessària implicació
d’una classe política i unes administracions que apostin per
caminar cap als consens socials per dur endavant tot aquest
canvi.

Hi ha fet referència abans na Francesca, a la seva
compareixença, a la relació entre família i escola, això serà
molt important i  ha esdevingut un del eixos centrals i
fonamentals a l’hora d’abordar canvis. La incertesa i la
complexitat són els factors que millor descriuen l’entorn dels
joves en els països occidentals, la societat líquida a la qual
feia referència, de Bauman, juntament amb la manca d’un patró
moral de referència, a causa de la deconstrucció que les
societats postmodernes han fet de la moral tradicional, sense
acabar de consensuar uns nous models normatius, el que,
inevitablement, confereix una major complexitat a les seves
i, de rebot, als centres educatius.

Per tant, ja no tenim aquesta xarxa de vincles socials
consistents, tant de parella, laborals, familiars, veïnals d’abans,
sinó unes relacions vinculades a situacions vitals molt menys
estables. En aquest context, la desorientació de les famílies és
evident i la manca d’informació d’eines i de valors sòlids fan
que presentin greus mancances a l’hora de donar pautes
educatives. Tot plegat aboca l’escola a haver d’afrontar
situacions extremadament complexes, i moltes veus demanden
posar en el centre d’atenció les relacions família-escola, i
fugir, lògicament, de la queixa permanent i fer passes perquè
els centres incloguin mesures i estratègies de suport i treball
conjunt amb les famílies.

A més, els centres escolars educatius no poden fer front
a la problemàtica tot sols, i això és una cosa que defensam
molt des de la xarxa per la inclusió, s’ha de treballar en xarxa,
amb el suport del conjunt de la comunitat, considerar les
estratègies i accions des de múltiples perspectives i agents,
família, professorat, professionals de l’àmbit social i
comunitari, etc. Per això, cal que l’escola atorgui importància
al treball des de perspectives sistèmiques i l’enfortiment de la
prevenció comunitària.

En aquesta línia, cal demandar una major voluntat de
col·laboració, si es vol caminar cap a un major èxit educatiu,
és necessari que les administracions surtin del seu redol i
col·laborin entre elles i amb les entitats del territori i posin en
comú estratègies, programes i professionals que facilitin
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l’abordatge de les problemàtiques sociofamiliars dels centres
educatius.

No voldria acabar sense fer referència als necessaris, si
realment s’aspira a un canvi estructural, canvis metodològics
i estratègics dels centres, tot i abordar la rigidesa i la poca
permeabilitat d’un model que condiciona excessivament els
professionals i que aboquen una part important de l’alumnat a
abandonar els centres educatius. Per tant, fem una crida a la
recerca d’una escola inclusiva que impedeixi que els joves en
risc acumulin encara més risc, que posin atenció sobre la seva
motivació i la seva consideració positiva per sobre de tot i que
perdi la por a la innovació i a fer canvis d’allò que està
establert.

En definitiva, reiteram el nostre suport al document del
Pacte Educatiu de les Illes Balears, demandam de nou
l’assoliment del pacte polític i agraïm, una altra vegada, que
se’ns hagi ofert aquest espai per presentar la visió d’EAPN-
Illes Balears.

Gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Abans de passar a donar la
paraula als grups parlamentaris, els vull tornar recordar que els
compareixents tenen un temps limitadíssim per poder
contestar les seves qüestions i per tant convendria també que
les preguntes es fessin limitades a una o dues, per tal que ells
les puguin contestar totes.

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. Bé, en primer lloc, volem, des del
Grup Parlamentari Popular, donar les gràcies als
compareixents d’avui per la seva presència i per l’exhaustivitat
i l’enriquiment de les seves aportacions a aquesta comissió,
on tots  hi som precisament per intentar assolir acords que
donin estabilitat al món educatiu i millor qualitat educativa a
les nostres Illes, evidentment, com han dit vostès mateixos.

Jo aniré directament a les meves qüestions i les intentaré
formular prou concretes perquè no hi hagi problemes de
temps.

A la Sra. Francesca Mas, voldria saber, ella ha parlat, vostè
ha parlat de la necessitat dels  ATE a les etapes 0-3, perquè
venen subvencionats pels ajuntaments, i estaria bé que
entrassin un poc dins el personal, que vengués amb un poc més
de suport a nivell de Govern fins i tot, la qual cosa consideram
que és una proposta positiva, jo voldria saber quins altres
perfils professionals milloraria. Perquè vostè ha comentat el
tema que és una etapa molt comunicativa i jo pensava amb les
auxiliars de conversa, per exemple, qualque figura equivalent
que estaria bé que també estigués instaurada dins l’etapa 0-3,
per donar aquesta fluïdesa d’aprenentatge de les nostres

llengües, però sobretot també d’una llengua estrangera, que
també a les Balears és important. Com veu aquesta possibilitat
que també poguéssim introduir aquesta proposta?

Després ha parlat de la feina que falta per fer en matèria de
conciliació d’horaris amb la Conselleria de Treball; quines
propostes presentarien vostès en matèria d’activitats
extraescolars o escoletes matineres o infantil, o millor
equiparació d’horaris a escola i a escoletes 0-3; o a nivell de
menjador; o d’obertura dels centres els caps de setmana;
quines mesures proposaria? Perquè, és clar, la gent ha d’anar
a fer feina, és ver, i  de vegades és mal de fer combinar
l’horari, doncs si hi ha qualque mesura que se li pugui ocórrer
a vostè que ens pogués aportar més en concret.

I després el tema que consider que l’etapa 0-3 ha de ser
bàsicament educativa. I aquí hi ha un problema i és que, és clar,
els centres assistencials són menys costosos, evidentment,
perquè no compleixen uns requisits; per tant, o hi ha d’haver
una subvenció perquè siguin iguals que els educatius o, per
altra banda, hi ha d’haver més inspeccions perquè intentem que
acompleixin els requisits i no es facin passar per educatius
quan no ho són. No sé si vostè tota aquesta problemàtica que
tenim armada a l’etapa 0-3 sobre educativa i assistencial ens
pots aportar una mica de llum.

En compensació només faré una pregunta al nostre ponent,
Sr. Grimalt, d’EAPN, no perquè consideri menys important la
seva intervenció, només faltaria, però per la limitació que ens
donen de temps, i jo em centraria en una pregunta, però crec
que és molt important i de calat, i és que voldria saber com els
funciona el tema de la formació professional bàsica? A la
passada legislatura vàrem passar els PQPI a la formació
professional bàsica, vàrem fer molta de feina amb vostès, jo
era a la Conselleria d’Educació aquella darrera etapa, els
darrers mesos, i vàrem posar en marxa aquesta formació
professional bàsica que funciona, amb dificultats  pel que
suposen els canvis; quines mancances troba? Quines coses
milloraria? I si aquestes millores d’inversió en formació
professional bàsica i la resta de formació professional
considera que podrien millorar les xifres d’abandonament, de
fracàs i d’incentiu que tenen els nostres joves.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots dos compareixents,
gràcies per les seves aportacions.

Estic contenta de sentir parlar en aquesta comissió la Sra.
Mas, sobretot perquè aquest tema de l’educació 0-3 en aquests
moments és una de les qüestions més candents després que en
aquest parlament vàrem, mitjançant una proposició no de llei,
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aturar un decret que pretenia regular les guarderies, les
anomenades guarderies, quan, no només en aquesta
proposició, sinó per part de molts de grups pensam clarament,
com vostè també ha expressat, que l’educació 0-3 és una etapa
formativa bàsica, és una etapa fonamental i, des del nostre punt
de vista hauria d’estar com a etapa compensadora també de les
desigualtats, etc., que hem coincidit clarament que és. Hauria
d’estar inclosa dins la xarxa educativa, és a dir, perdre més
aquest caràcter assistencial del qual parlava ara la Sra. Riera,
i tenir un caràcter netament educatiu i, per això, des de
Podem, consideram que s’hauria de fer l’esforç, és un esforç
econòmic important que hauria d’estar claríssimament
suportat per l’Estat, per una major inversió, que en aquests
moments sembla que no és prioritària per a aquest govern,
però sí que consideram que hauria de fer-se aquesta
planificació per tal que l’educació 0-3, amb aquestes
diferències que hi poden haver, que vostè també ha explicat,
entre les necessitats de cada família, pogués estar inclòs dins
l’etapa formativa essent no obligatòria, que això clarament
també ho tenim clar, és a dir, a l’educació no obligatòria.

I dins aquest context i dins aquesta idea de la
universalització d’aquesta etapa, jo tinc dues preguntes molt
concretes, o tres. Una d’aquestes és, no em vull excedir en
això, una d’aquestes és com considera vostè que hauria de ser
el model 0-3 per a les nostres Illes, tenint en compte que cada
illa és diferent, perquè no és el mateix el que es fa ara mateix
a Menorca que la situació que tenim a Eivissa o a Mallorca,
són molt diferents perquè a Menorca ja es desenvolupa un
model en el qual hi ha una gestió més semblant a la que ens
agradaria que es pogués estendre a altres illes, i a Eivissa, en
canvi, tenim proliferació de guarderies, i això fa que els
models siguin... com hauria de fer-se o com seria, segons
vostè, un model que pogués unificar i que pogués funcionar
per a les Balears?

Després una pregunta molt concreta, és per què de l’etapa
de 3 a 6 anys se n’ocupa Educació i de l’etapa 0 a 3 no? Quan
estam més o manco d’acord, crec, que aquest hauria de ser el
camí.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, de la gestió de l’etapa 0-3 no té competències... o les
competències desenvolupades no són de la Conselleria
d’Educació, segons..., 3-6 sí, 0-3 no, és clar, per això és una
pregunta que crec que és... No, és clar que no, a nosaltres ens
agradaria que així fos, però no ho és.

I després, una pregunta també molt concreta és el tema de
les beques menjador, que segurament coincidim també en la
seva importància.

I després que en aquesta comissió  o  bé a la Comissió
d’Educació s’aprovés que entrarien a la convocatòria ordinària,
des de la conselleria es diu que es farà des de Serveis Socials,
i és una pregunta concreta: per què no es fa aquesta
convocatòria d’ajuts a l’etapa 0-3 dins la convocatòria
ordinària d’ajudes a beques menjador, així com es fa a les
altres etapes?

I res més per la meva part. Agrair la seva intervenció una
altra vegada.

Després, al Sr. Andreu Grimalt, bé, agrair-li tota la feina
que fan des d’EAPN, perquè és una feina molt necessària i
també que hagi parlat sobre aquest resultat d’aquestes jornades
sobre Abandonament primerenc i exclusió, perquè clarament
són dues coses que estan molt relacionades.

I bé, ateses les xifres tan elevades que tenim i aquest
context en el qual es veu clarament la relació entre aquest
abandonament i aquesta exclusió, es podria solucionar això
amb una millora del finançament, també com ha dit la Sra.
Riera, el tema de la formació professional, que aquí som
clarament deficitaris en FP bàsica, sobretot, podria solucionar
en certa mesura aquesta relació o aquesta relació causa-efecte
que existeix entre abandonament i exclusió?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair la
participació  de na Francesca Mas i d’Andreu Grimalt i per
haver comparegut avui en el Parlament i participar d’aquest
procés del Pacte Educatiu.

I en primer lloc, volia començar primer per una cosa que
crec que és comuna als dos ponents, els dos ponents n’han
parlat, primer na Francesca Mas, que ha definit l’etapa 0-3
com a una de les etapes on s’ha de fer més feina en la
compensació de les desigualtats. Evidentment, és així, perquè
és la primera etapa, però bé, en principi tot el sistema educatiu
hauria de tenir molt present que el sistema educatiu públic ha
d’anar encaminat a compensar aquestes desigualtats que ens
trobam a la societat.

M’ha agradat molt, de la intervenció de la Sra. Francesca
Mas, que hagi posat en valor primer de tot la implicació dels
ajuntaments en aquesta etapa, és a dir, tots coneixem la
problemàtica del 0-3 anys, una etapa no reconeguda, que
existeix però no la reconeixem, no li donam tot el suport que
li hauríem de donar des de les administracions públiques,
evidentment començant per l’Estat, que no la reconeix com a
obligatòria, i això ens genera aquest doble sistema al qual s’ha
referit la Sra. Núria Riera, és a dir, com a una etapa educativa
o com a una etapa assistencial. Evidentment, des de MÉS per
Mallorca apostam per aquesta primera, per una etapa
educativa, i que creiem que l’administració ha d’anar
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encaminada a resoldre aquest repte que va quedar damunt la
taula a les primeries d’aquesta etapa constitucional que es va
iniciar a l’any 1978.

La importància dels ajuntament en la implicació d’aquesta
etapa, la importància també de les famílies, crec que també la
Sra. Francesca Mas ha explicat també la importància de la
implicació de les famílies mitjançant canals com puguin ser
les AMIPA. A mi m’ha tocat ara, recentment, participar
d’aquesta etapa i bé, creiem que el paper de les AMIPA és
fonamental.

També la dels consells escolars, i la pregunta que li volia
fer anava un poquet encaminada per aquí: atès que els
ajuntaments, evidentment, han agafat el repte i la càrrega
d’aquesta etapa educativa de 0-3 i fins i tot amb missatges que
s’han llançat des d’altres administracions a segons quins
moments, que els ajuntaments s’han de cenyir exclusivament
a les seves competències, però, així i tot, molts de municipis
han seguit apostant per donar resposta a unes mancances que
la societat i les administracions supramunicipals no han sabut
conduir. La pregunta era, els consells escolars, les AMIPA de
0-3, que vostè ha dit que falten moltes AMIPA encara, n’hi ha
algunes que ja funcionen, jo crec que són molt importants
perquè quan una cosa no està reconeguda socialment, o,
perdonau, administrativament, si comunitàriament està
reconeguda crec que és qüestió de temps que això s’acabi
consolidant, que l’etapa 0-3 formi part del sistema obligatori
d’educació. Per tant, la meva pregunta anava encaminada a si
hi ha mesures concretes o propostes concretes per
incrementar aquesta participació de les AMIPA i també aquest
enfortiment dels consells escolars.

Quant al Sr. Andreu Grimalt comentar-li, també una
intervenció fantàstica, m’han preocupat molt les dades que ha
donat vostè de fracàs escolar i d’abandonament escolar,
preocupen perquè sociològicament les Illes Balears
evidentment tenen unes particularitats respecte d’altres
comunitats autònomes, però sempre trobam comunitats
autònomes amb les quals ens podem comparar, o bé perquè
som una comunitat que, bé, doncs hi ha una demanda
d’ocupació concreta en el sector turístic, on hi ha gent jove
que es pot incorporar prest, i això que, bé, doncs es puguin
abandonar els estudis, o per altres qüestions de més
importància; però sempre tenim altres comunitats amb les
quals ens podem comparar i em xoquen molt aquestes dades
que vostè ha donat, és a dir que estam molt per sota de la
mitjana de l’Estat i molt per sota de la mitjana de la Unió
Europea.

En aquest sentit, jo he entès, no sé si he entès, vostè ha
parlat de la societat líquida, vull posar en valor aquí tots
aquests centres educatius que són als municipis, no sé si les
dades de fracàs escolar i d’abandonament escolar són les
mateixes a part forana, diguéssim, o a la ciutat i a l’àrea
metropolitana de Palma, és a dir, Calvià, Marratxí o
Llucmajor, si hi ha les mateixes dades o són diferents. I en
aquest cas, posar en valor, és clar, la implicació de la
comunitat amb el sistema educatiu; és a dir, a un municipi
mitjà o petit podem trobar una implicació d’aquesta comunitat,

d’aquest municipi amb aquest sistema educatiu, tant a escoles
com a instituts. Si és així, ens trobaríem amb un problema amb
el model de ciutat que tenim, però així i tot, aquest model de
ciutat és el mateix que a altres bandes.

Per tant, la meva pregunta anava encaminada també en
aquest sentit, és a dir, si ens podria incidir concretament
quines pensa vostè que són les causes d’aquest alt
abandonament i fracàs escolar a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. 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. Agrair a
la Sra. Mas i al Sr. Grimalt que hagin vengut a explicar-nos la
seva visió d’aquest pacte educatiu, sobre tot des de la seva
perspectiva professional.

M’ha agradat molt escoltar la Sra. Mas, el 0-6
especialment és una etapa que trob bàsica, crec que els nins és
quan assoleixen més aprenentatges, és quan es desenvolupen
cognitivament, lingüísticament i a nivell motriu. Sempre s’ha
dit, o sempre... a nivell de formació no han estat molt
preparats fins ara fa un parell que sí, que a partir del 2007,
2008, sobre tot, es va fer molta feina perquè es formassin els
professionals i la gent que feia feina amb els infants, així i tot
crec que encara en manca molta, falta molta feina per fer en
aquest sentit.

A nosaltres sempre se’ns deia que quan... les persones que
fan feina amb infants de 0-6 anys haurien de ser llicenciats, no
diplomats, haurien de ser llicenciats, perquè és bàsic aquests
anys la feina que es fa amb ells.

En el document del Pacte hi ha un paràgraf que parla de la
formació no formal, i és quan es parla... o no obligatòria, i és
quan es parla del 0-3; jo crec que fa falta fer més feina o que
se’n parli més de l’etapa 0-3. Crec que les mancances que
tenen els municipis en aquest sentit s’han de compensar de
qualque manera, i en el pacte se n’hauria de parlar, m’agradaria
saber, Sra. Mas, vostè què en pensa? Perquè els convenis a
l’hora de contractar personal són convenis que deixen el
personal amb uns sous podríem dir quasi denigrants per la
feina que han de fer, i si els municipis volen fer una feina de
qualitat, que hi hagi una feina de qualitat, incrementen aquestes
partides a l’hora de poder contractar i, per tant, creiem que és
bàsica la implicació tant de l’Estat, com de la comunitat, com
dels ajuntaments i com dels pares.

El Sr. Ferrà li ha parlat..., o bé, jo, quan vostè ha parlat dels
consells escolars, que hi havia molts de centres que no hi
havia consells escolars, però també hi ha molts de centres on
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no existeixen les AMIPA encara dins 0-3, a veure si aquí
també hi fan feina.

El tema de les ATE dins 0-3 també n’ha parlat i crec que és
important.

En definitiva, m’agradaria saber quina formació mínima
pensa vostè que hi hauria d’haver dins l’etapa 0-3. I si pensa
que hi hauria d’haver més compromís a l’hora de què les
administracions ajudassin aquesta etapa, sobre tot a l’hora de
mantenir i d’ajudar i d’espais familiars, espais de suport, que
tot això moltes vegades només pensam amb les escoletes.

Al Sr. Grimalt, també agrair-li la seva presència, ha parlat
i ens ha fet... ha parlat molt del fracàs escolar i de
l’abandonament, amb les jornades que es feren, jo crec que per
aquesta part ho tenim clar. El que m’agradaria saber és que,
també en el document, en el punt 2.3.9 parla del tercer sector
i es parla del treball en xarxa entre l’educació formal i
l’educació  no formal. M’agradaria saber, des de les entitats
moltes vegades fan formació a molta gent perquè hi hagi
aquesta inclusió dins el món laboral i socialment; m’agradaria
saber la coordinació  que hi ha entre les entitats i la
Conselleria d’Educació i la Conselleria, per ventura, de
Treball, a veure com és aquesta coordinació i a veure si troba
que, de qualque manera, també es pot millor i de quina manera
es podria fer.

Gràcies a tots dos.

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 i moltes gràcies, Sra. Mas
i Sr. Grimalt, per les seves intervencions.

La veritat és que els temes que vostès avui han tocat aquí
crec que són dels temes que més tocam també dintre de la
comissió, és a dir, realment el tema de l’educació primerenca
i el tema de l’exclusió social i del fracàs escolar, que, d’alguna
manera, és un punt crec jo que tenen en comú les seves dues
intervencions, doncs la veritat és que ocupen força els nostres
debats, i crec que hi ha un punt en comú molt important entre
el que vostès ens han exposat aquí, que m’ho ha fet veure
l’expressió que ha utilitzat la Sra. Mas de l’etapa
compensador, no?, l’educació primerenca com l’etapa
compensadora. I això m’ha fet pensar en un intercanvi
d’opinions que vam tenir amb el Defensor del Menorca, que
va venir aquí fa uns dies, i que ens parlava que era normalment
a secundària quan es manifesten molt clarament tots els
problemes d’exclusió o fracàs escolar. I jo li deia que,
efectivament, es manifesta a secundària, però l’origen és molt
anterior; és a dir, el problema que tenim en aquests moments
és que, com que es manifesta a secundària, ens pensam que el

problema és a secundària, i això no és així. El problema és a
l’etapa de 0-3, 3-6 i a primària.

És a dir, tenim invertida la piràmide de prioritats, tenim
invertida la piràmide de prioritats, és a dir, posam moltíssim
professorat de suport a l’ESO, és a dir, amb les poques
possibilitats que tenim de prioritzar assignació de recursos,
perquè, evidentment, els recursos són limitats i les necessitats
són moltes, posam els recursos allà on es manifesta el
problema, quan aquest problema és resultat de la desatenció
que han merescut les etapes anteriors les quals són claus i són
fonamentals. D’això fins i tot hi ha molts d’estudis, jo de
vegades ho he citat aquí, que han estudiat el retorn que té
l’euro, 1 euro que es destina a educació 0-3 o el que es destina
a secundària o el que es destina a la formació d’adults o a la
formació continuada, i la diferència és esgarrifosa.

És a dir, si nosaltres ara destinéssim 100 o 200 milions
d’euros a millorar l’educació 0-3, el resultat que tendria en el
mitjà termini seria molt més beneficiós que si ara posam 200
milions d’euros més a la (...) sense fons, per dir-ho així, que
és l’ESO. Jo no estic dient que no l’haguem d’atendre, el que
estic dient és que ens estalviaríem molts dels problemes si
invertíssim en l’educació primerenca.

I és clar, això és una cosa que als polítics de vegades ens
costa veure perquè, evidentment, això és una política de llarg
termini, és una política de país i és una política de pacte. Per
això avui, ara, vull fer èmfasi en això perquè crec que, no és
que en aquest pacte educatiu a què intentam arribar aquí en
aquesta casa, aconseguíssim determinar que no pot ser que la
comunitat autònoma tengui tres escoles de 0-3, és a dir, a
banda de totes a les que es dóna suport, però que tengui
integrades (...), que hauria, és a dir, hauríem de ser pioners en
aquesta comunitat en..., precisament pels problemes que tenim
de fracàs escolar, en destinar uns recursos importants a
l’etapa, a l’educació primerenca, en general.

Deien de si és assistencial o és educativa, i jo crec que
aquesta distinció, assistencial o educativa és una distinció que
fem els adults, agafem els polítics, no?, perquè hi ha dues
maneres d’atacar una problemàtica, però, a veure, és a dir,
qualsevol etapa és tot l’educativa que nosaltres vulguem; és a
dir, com vostè deia quan parlava de la mirada i de les paraules
dolces, és a dir, canviar un bolquer pot ser tan educatiu com
vulgui la persona que canvia el bolquer. Per tant, jo vull
superar totalment aquesta distinció, a 0-3 és educatiu perquè
tot és educatiu i el que hem de fer és aprofitar al màxim
aquesta etapa per disminuir ATE, de bones a primeres les
diferències d’aprenentatge que, evidentment, fillets que es
mouen en uns entorns familiars i socials molt diferents,
després aquestes diferències es van aguditzant, aguditzant,
aguditzant fins que, quan arribem a l’ESO, doncs trobem les
diferències que trobem, que ja són insalvables; és a dir, ja no
podem solucionar l’ESO, coses que són resultat de la
desatenció en l’educació primerenca.

Per tant, per això deia que està molt lligat, i ara, tot i que
sembla que m’he referit molt a la intervenció de la Sra. Mas,
amb el tema del fracàs escolar; és a dir, jo crec que la millor
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inversió que podem fer per evitar aquest fracàs escolar, per
evitar aquest abandonament doncs seria aquesta que he dit.

Tot i així, també és veritat, perquè hem parlat de comparar,
comparar-nos, el Sr. Ferrà parlava de comparar-nos amb altres
comunitats autònomes, m’ha fet pensar que molts vegades,
quan parlam de l’avaluació dels centres, diem: home, és que no
pots comparar centres que es troben en unes realitats
socioeconòmiques molt diferents. És clar, a nosaltres ens
passa el mateix, nosaltres com a comunitat autònoma tenim
unes circumstàncies incomparables perquè, a part que tenim
un mercat de treball ics, que és intensiu en l’ús de mà d’obra
no qualificada, és clar que ens podem comparar amb altres
comunitats autònomes que també es troben així, però
normalment aquestes comunitats autònomes tenen altres
sectors econòmics, nosaltres gairebé, és a dir, el turisme i la
construcció s’emporten la principal part del pastís, no?

I després també tenim una altra característica, que és la
població estrangera. Ahir mateix va venir un equip d’una
escola de Maó, que es troba a una zona especialment
desfavorida i ens explicava que les famílies sud-americanes
acostumaven a ser fora del país durant dos o tres mesos, a mig
curs. És clar, aleshores, el nostre sistema educatiu ha de
lluitar contra aquestes circumstàncies -acabo de seguida, Sra.
Presidenta, que veig que em passo del temps.

Per tant, i a part també la població flotant, és a dir,
nosaltres tenim cada any, cada any, moltíssima,
aproximadament un 20% dels alumnes de l’ESO no comencen
i acaben l’ESO en el mateix centre; és a dir, de vegades es
mouen entre diferents centres de les Illes, de vegades entre
centres de les Illes i la península i de vegades ja no tornen
perquè s’entornen al seu país.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, faci la pregunta o... o no, o no.

(Rialles i remor de veus)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sra. Presidenta, jo ja... no ho he dit al començament
perquè... per mantenir l’atenció, però no volia fer preguntes,
volia fer aquestes aportacions.

(Rialles i remor de veus)

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. I atès que el portaveu del
Grup Mixt no ha comparegut en aquesta ponència, passarem a
donar la paraula al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Enric Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, jo seré breu, perquè jo crec que
aquí ja s’ha dit, majoritàriament, tot allò que jo volia dir.

En primer lloc, vull agrair la presència de la Sra. Mas per
ser aquí. Crec que és molt important la feina que es fa des de
l’IEPI, crec que l’IEPI és l’encarregat a nivell de comunitat
autònoma d’establir aquesta organització de l’educació infantil
com a etapa educativa, com a etapa educativa important.

I sobre tot jo volia destacar de la intervenció de la Sra. Mas
un parell de coses, per una banda, el tema de la coordinació; jo
crec que en educació infantil és molt important la
coordinació, la coordinació no sols a nivell de conselleries,
de serveis socials, educació i sanitat, com n’ha parlat, sinó
també entre institucions, també ha parlat d’ajuntaments i de
consells insulars i d’altres.

És clar, també després ha parlat d’un tema, que és el tema
de les famílies, les AMIPA, no?, ha dit que no tots els centres
tenen AMIPA i això fa que es dificulti, i d’aquí és d’on volia
jo arrencar la meva primera pregunta, la meva primera
pregunta era relacionada amb la formació: si considera que
s’ha de fer formació de famílies, formació de famílies no sols
de com tractar l’etapa d’educació infantil, sinó en participació,
jo el que volia demanar és que les famílies, tots sabem que les
famílies participen molt a les etapes inicials, però després,
quan arriben a secundària i (...) desapareixen, no? Per tant,
igual podria ser important, si considera important una
formació en participació de les famílies a aquests nivells.

Per una altra banda, ha parlat de la implicació de totes les
administracions i de la necessitat de fer una inversió en
universalització de l’etapa. I jo el que volia era demanar-li
també si considera que les administracions haurien de ser
totes; és a dir, hi va haver un impuls molt important a través
del Pla Educa per poder desenvolupar aquesta etapa i arran
d’això és quan apareix l’IEPI, i aquesta inversió, aquest impuls
es va aturar, i si cal seguir impulsant a tots els nivells, a nivell
estatal, autonòmic i local aquesta etapa.

I finalment, ha parlat també del tema de les negociacions
dels convenis del personal i m’agradaria tornar insistir en el
tema de la formació, perquè aquí s’ha parlat de la formació de
personal, de la formació dels docents, quines condicions de
formació prèvia, inicial i contínua considera que són mínimes
que ha de tenir el personal que es dedica a educació infantil.

Pel que fa a la intervenció del Sr. Grimalt, també
m’agradaria les gràcies per ser aquí, crec que ha vingut a
exposar un problema que és molt greu, el tema de
l’abandonament. Aquí ja se n’ha parlat, aquí ha parlat
d’abandonament i fracàs escolar, i jo crec que en aquesta
comunitat autònoma tal vegada tenen causes una mica
separades, perquè l’abandonament, igual... i jo volia demanar-li
si considera que pot ser que l’abandonament està una mica
provocat pel model productiu; és a dir, quina importància té el
model productiu en aquest abandonament?
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I respecte del fracàs, vostè  ha parlat de mesures
innovadores, ha parlat de canvis metodològics de centre, i jo
el que li volia demanar és si considera, que ha parlat de
l’autonomia de centres, que és imprescindible per poder
avançar, que s’han d’adaptar a l’entorn front de la rigidesa
normativa que hi ha, i vostè ha parlat de mesures de retorn, i jo
li volia demanar, per una banda, quines considera que són les
mesures de retorn que s’haurien de regular a través d’una
possible llei educativa?

I l’altra banda és el tema de la participació de l’alumnat.
S’ha parlat aquí que molta part del fracàs i de l’abandonament
dels alumnes ve derivat per la manca de poder prendre
decisions reals i efectives en l’organització del centre, en
l’establiment de currículums i d’altres, i jo volia demanar-li si
considera que la participació, una major participació de
l’alumnat en l’organització absoluta del centre implicaria una
reducció d’aquest abandonament.

I finalment, el mateix respecte de les famílies, és a dir, la
meva pregunta simplificada és: la participació d’alumnes i
famílies, de manera efectiva, i no de caràcter puntual i banal,
incidiria en la reducció de l’abandonament? Si considera això.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. I ara, per contestar les
preguntes o observacions formulades pels portaveus dels
grups parlamentaris té la paraula la Sra. Francesca Mas, per un
temps de cinc minuts, prorrogables, perquè entenc que no...

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT PER A
L’EDUCACIÓ DE LA PRIMERA INFÀNCIA, IEPI (Francesca
Mas i Esteva):

No sap com li ho agraesc!

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que no són suficients; per tant seran més de cinc
minuts.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT PER A
L’EDUCACIÓ DE LA PRIMERA INFÀNCIA, IEPI (Francesca
Mas i Esteva):

No em veia amb capacitat de resumir tanta cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, és clar, per això.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT PER A
L’EDUCACIÓ DE LA PRIMERA INFÀNCIA, IEPI (Francesca
Mas i Esteva):

Sí que és vera que havia dut molts de documents perquè
pensava que tendria temps d’explicar-ho, però bé, amb les
seves preguntes intentaré atenir-me i acotar terreny.

Sra. Riera, respecte del personal que posen a les escoletes,
són els ajuntaments els que tenen les contractacions; per tant
cada ajuntament, en la mesura de les possibilitats i en la
mesura de la seva sensibilitat de cap a 0-3, i en la mesura de
les necessitats, pens que ha de tenir possibilitat de fer la
contractació. Respecte a la..., jo pensava més en
fisioterapeutes que puguin anar a l’escola, fisioterapeutes
educatius o psicòlegs, també, que puguin atendre des dels
centres. Ja sabem que les escoletes són ateses per equips de
suport extern, que són els equips d’atenció primerenca; als
equips d’atenció primerenca hi ha orientadors educatius, hi ha
mestres especialistes en pedagogia terapèutica, mestres
especialistes en audició i llenguatge, i de serveis comunitaris,
PTSC. Aleshores aquests equips infradotats actualment atenen
en la mesura de les possibilitats l’atenció a la diversitat.

Respecte de la conciliació, evidentment hi ha escoles que
obren i fan escola matinera, moltes tenen menjadors escolars,
però la realitat és diferent segons cada ajuntament, i després
cada ajuntament possibilita que amb bons escolars, com a
Palma, per exemple, o a Maó també s’ha fet una feina
interessant perquè hi havia molts de centres que no tenien
menjador escolar i s’hi ha fet molta feina, l’obertura de
centres, per exemple a Barcelona es fa una experiència d’obrir
els horabaixes; el Consell Insular de Menorca també té
polítiques respecte d’això, d’obertura de patis els horabaixes,
polítiques de cohesió de famílies, en una paraula. Tot i que els
horaris depenen dels adults no vull deixar de pensar en els
drets dels infants, en els drets dels infants a estar amb els seus
pares, en la conciliació necessària; per tant la Conselleria de
Treball ha de fer alguna cosa.

Respecte a educativa o guarderies. Sí que li volia comentar
un estudi que es va fer sobre les polítiques... sobre l’impacte
de les polítiques educatives. Deien que el permís de maternitat
o paternitat és insuficient, comparat amb altres països, i es
podria donar per exemple un ingrés extra per infant com fan
per exemple a Bèlgica, o allargar aquests terminis. El permís
d’excedència per a cura de fills sense que es perdi la feina i es
pugui reincorporar després al seu lloc de treball seria també
molt necessari. Una altra política familiar que podria millorar
serien les reduccions de jornada d’un terç per a cura de fills
durant un any amb el manteniment del sou i ampliar el termini,
també seria positiu. Respecte de més reduccions de jornada
amb reducció  de sou, mantenir els ingressos en cas de
famílies amb pocs recursos, perquè, clar, si un no arriba a final
de mes no es pot plantejar deixar de fer feina. La flexibilitat
horària d’entrades i sortides del treball, clar, això en centres
grans es fàcil, en empreses grans, però en petites empreses, si
jo he d’obrir a les 9 un negoci no puc arribar a les 9,30, això
està claríssim. I després, per exemple, augmentar les
prestacions econòmiques per fills a càrrec o incrementar
l’escolarització, és a dir, si hi ha més places públiques o
autoritzades doncs evidentment serà més fàcil.
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Per què hauria de ser educatiu? Bé, malauradament la
premsa s’ha fet ressò de la problemàtica 0-3; ara som més
visibles. Una de les coses que em demanaven les
coordinadores a la primera reunió que vàrem tenir enguany
era: “És que s’ha de fer visible, és que s’ha de fer visible”.
Doncs jo crec que hem tengut moltes portades i no totes... És
de domini públic avui en dia ja que no sempre és educativa
l’estada d’un infant a un centre  de 0-3; no podem obviar
aquesta realitat, és diferent en cada illa, però..., per què?,
perquè hi ha llocs que funcionen com a pàrquings d’infants
mentre els adults compren o fan activitats al gimnàs, hi ha
ludoteques, hi ha guarderies que tampoc no tenim regulades
des de la Conselleria d’Educació, hi ha mares de dia, hi ha
cangurs... És una realitat, és una realitat, hi és, aquesta realitat. 

Què fa que l’estada d’un infant en una llar d’infants o a una
escoleta infantil sigui realment educativa?; doncs les persones
educadores i que el centre tengui un concepte que són éssers
competents, que l’infant té curiositat, té iniciativa, té capacitat
d’aprendre a partir de la manipulació i l’experimentació, que
pensin que són éssers actius que precisen de moviment -si
precisen de moviment no els hem de tenir a espais que no són
adequats-, que siguin conscients que cada infant ha de ser i és
protagonista del seu aprenentatge, ja que no és una capsa que
cal omplir sinó una llavor que cal regar i cuidar per permetre
que es desenvolupi al màxim de les seves possibilitats. A part
de les persones i dels centres que puguin ser educatius hi ha
uns principis que han de permetre el desenvolupament de
l’infant, o sigui, les propostes que s’hi facin, la vida quotidiana
ha de ser educativa, per tant el menjar ha ser una estona
educativa... Miri, dia 23 de maig tenim unes jornades de bones
pràctiques; una de les escoles que exposarà serà una bona
pràctica de quotidianitat, és a dir, que tots els moments que
l’infant és al centre  siguin educatius: si se li ofereixen
materials adequats al seu estadi evolutiu; si per exemple tenen
suficients coneixements, ja no parl de titulació sinó..., que
també, que després en parlaré més; si les situacions
comunicatives són rigoroses utilitzant un llenguatge correcte,
ben estructurat, posant paraules a les accions dels infants quan
ells encara no en tenen, pensam en 0-3 com a descripcions,
contes, històries, imaginació, explicacions, etc.; sobretot
l’estada de l’infant ha de ser educativa quan se sent acollit ,
quan es troba volgut i acceptat i se sent segur i tranquil.

Més coses... No sé si li he contestat prou..., sí? 

La Sra. Laura Camargo ha parlat de l’esforç econòmic.
Estic totalment d’acord, cal universalització, ho diu el pacte i
no hi podria estar més d’acord. Com consider que hauria de
ser el model? El model té realitats diferents, no pot ser
unificat, no podem demanar el mateix a un lloc que a un altre
perquè són realitats diferents. Sí que és cert que, tot i les
realitats diferents, el marc és el mateix, és a dir, les
instruccions de funcionament de centres que es dicten des de
conselleria són les mateixes a les tres illes, d’acord? El
Decret 60/2008, de mínims, és el mateix a les tres..., bé, a les
quatre illes, perdó -pensam Eivissa-Formentera, Eivissa-
Formentera. És a dir, el marc és el mateix. Què canvia?, doncs
canvia la implicació que puguin tenir les institucions respecte
de l’educació 0-3.

Per què no ens n’ocupam a Educació? Vull suposar que es
refereix a la titularitat de les escoles. Val, no he tengut temps
d’explicar com està articulat el primer cicle d’educació
infantil; sí que en tenim tres que ens varen traspassar de la
Conselleria de Serveis Socials, eren guarderies laborals i les
hem fet escoles infantils de primer ordre, és a dir, ara mateix
són centres modèlics allà on van a aprendre altres centres;
formam xarxa, en una paraula. Jo crec que des d’Educació ens
n’ocupam molt intensivament, dels centres que ens
corresponen, que tenim controlats; tenim dades al GESTIB des
de fa dos anys; no es tenien dades dels infants que estaven
matriculats, ara en tenim; tenim dades de centres, d’unitats
autoritzades, tenim dades d’infants matriculats... És a dir, quan
feia referència als centres no autoritzats sí que li he de dir que
a la Conselleria d’Educació tenim 172 centres privats no
autoritzats que ens constin, però per què?, perquè hi han fet
intervencions els equips d’atenció primerenca, perquè tenen
algun problema amb un infant i criden als EAP, als equips
d’atenció primerenca, perquè els ajudin, els assessorin, etc. És
a dir, tenen llicència d’obertura d’activitats, que la dóna
l’ajuntament respectiu, i si donen menjar sí que tenen controls
sanitaris que hi fan inspeccions, però no tenim cap control
dels privats no autoritzats que no hagin fet peticions
d’intervenció als EAP. Aquesta és una realitat, i aquesta és una
situació que afecta molt l’illa d’Eivissa, perquè tenen 19
centres no autoritzats, i una escoleta tancada..., i afecta també
a altres municipis com pugui ser Manacor, on tenen també
molts de centres no autoritzats.

Respecte de les beques de menjador que em demanava,
havia duit un document... on des de Serveis Socials ens han
passat tots els ajuntaments que han donat beques de menjador,
per activitats d’oci i temps lliure o menjador, escola d’estiu,
escola matinera, guarderia-escoleta, menjadors d’escoles
d’estiu, beques per llibres, reforç escolar o  vestimenta i
aliments. Aquí els Serveis Socials tenen els serveis per donar
aquestes beques, tenen el pressupost i tenen el servei que ho
gestiona; és a dir, hem de duplicar serveis?, és una preguntat,
eh?, hem de duplicar serveis? Des de l’IEPI ja li puc dir que no
tenim aquest pressupost que reclamen. Miri, a Mallorca s’han
donat... Bé, no sé si..., no, no em vull estendre més, no em vull
estendre més en..., però tenim les dades.

El Sr. Josep Ferrà ha parlat dels consells escolars. Jo crec
que la implicació del Departament d’Educació  ( ...) ha estat
clau en això, perquè quan va a fer les visites es preocupa pels
consells escolars, si estan formats, si no. Des de la Direcció
General d’Innovació i Comunitat Educativa s’han donat
directrius molt claus, s’ha impulsat, s’ha donat informació,
està penjada a la web, està localitzada, es donen unes
instruccions molt clares, s’anima a la participació...; el que
passa és que té una cosa en contra, i és que els pares quan
arriben..., suposem que arriba un pare amb un nadó, clar, e l
màxim que estarà seran dos anys, per tant els consells escolars
de les escoletes infantils són molt dinàmics perquè canvien
molt. Sí que es vera que se’n fa difusió i tenim constància de
qui en té, qui ha fet e leccions, qui no... Està controlat,
d’acord?, de cara al curs que ve qui ha de canviar, qui no.
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I respecte de les AMIPA, amb mesures concretes, doncs
miri, amb les AMIPA, amb les famílies des de l’IEPI hem fet
ajudes a l’enfortiment de les capacitats parentals, que en són
beneficiaris els ajuntaments i s’articulen a partir dels espais
familiars, tallers, activitats que hem fet amb les famílies, tant
d’infants escolaritzats com no escolaritzats; l’any 2017 s’han
donat 250 euros per sessió. Respecte de la formació d’espais
familiars per tècnics superiors d’FP d’educació infantil i dels
EAP s’ha fet; requisit per tenir els crèdits era muntar un espai
familiar; ha estat un curs que ha durat to t e l curs i acaba la
setmana que ve. Respecte de les xerrades formatives, des de
l’equip d’atenció primerenca directament a les famílies de les
escoles infantils, i en funció dels temes o les necessitats que
han proposat les famílies o les educadores, a vegades els
equips directius també tenen alguna necessitat concreta. I
després hem donat informació sobre AMIPA, ajudes, etc., a
les trobades de coordinadores de les escoles infantils que
s’han fet per primera vegada a l’àmbit de tot Mallorca enguany
amb trobades bimensuals, més o manco.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mas, li donaria dos minuts més perquè vagi tancant,
perquè duim tretze minuts, ja.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT PER A
L’EDUCACIÓ DE LA PRIMERA INFÀNCIA, IEPI (Francesca
Mas i Esteva):

D’acord, d’acord. La Sra. Maria Antònia m’ha demanat
sobre formació inicial i permanent. És cert que tenim les
educadores amb un nivell de formació d’FP, és un grau
superior, i després tenim mestres que comparteixen espais;
són diferents col·lectius, són diferents convenis, diferents
horaris, i conviuen en la mesura de les necessitats; és vera que
a països com Itàlia, per exemple, tots són mestres, però aquí
tenim aquesta doble titulació . Respecte de la formació
permanent és indiscutible que ha de ser, com el nom diu,
permanent, en xarxa, i cada vegada més important la formació
de centre, perquè si compartim el mateix llenguatge podem
actuar.

Respecte del consens li he de dir que evidentment ha de
ser un consens molt ample respecte de l’Estat, que
infrafinança l’etapa 0-3, respecte de la comunitat autònoma,
respecte dels consells escolars, els municipis, la comunitat
educativa i els sindicats, sense cap dubte.

Li agraeixo, Sr. Josep, que no em faci preguntes perquè si
no..., però coincideixo plenament amb el que ha dit. 

I al Sr. Enric vull agrair-li la seva pregunta, també. Feim
molta coordinació. No tenc temps però havia duit to tes les
coordinacions que feim a l’IEPI. Respecte de les formacions
en famílies i la participació, evidentment des dels primers
nivells són molt nombroses, i després decau la participació;
potser és que l’escola no els ofereix prou al·licients, no ho sé.
La universalització de l’etapa, evidentment l’impuls econòmic
que es va donar des del Pla Educa 3 va possibilitar molta

construcció i la creació de places. Respecte de la formació
crec que n’hem parlat, inicial i permanent.

I crec que no em deix res o, si em deix, no don per a més;
duc molts de documents però no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sra. Mas. Ara té la paraula
el Sr. Andreu Grimalt.

EL SR. DIRECTOR TÈCNIC DE LA XARXA PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN-Illes Balears (Andreu Grimalt i
Rosselló):

Moltes gràcies. Jo més que respondre un per un intentaré
respondre els punts, que molts d’ells eren en comú. 

Començava la Sra. Riera demanant el canvi de PQPI a FP
bàsica; la valoració en general és positiva, de fet vàrem tenir
una reunió fa cosa d’un mes o dos mesos amb la directora
general per agrair-li la tasca que s’estava desenvolupant i
també per aportar noves idees o noves perspectives en aquesta
formació professional bàsica. Lògicament som tercer sector,
sempre demanarem més recursos, això és així, ho dic amb tot
humor, però és cert; una altra cosa és ja com es destinin
aquests recursos, però sí, lògicament un increment de
recursos de cara a donar oportunitats a aquests joves que han
sortit o que surten del sistema educatiu sempre és necessari.

Em demanava na Maria Antònia pel tema de les relacions
amb les administracions. Amb la Direcció General d’FP, molt
bé, però, per no fer sang, diria que la relació amb el SOIB és
manifestament millorable. Les entitats hi tenim -entre
cometes- un conflicte permanent, amb el SOIB, a l’hora de les
convocatòries de processos d’orientació, processos de
formació a aquests col·lectius vulnerables; tenim reunions
permanents amb el director general i amb el conseller, i és un
dels cavalls de batalla que tenim les entitats i el tercer sector
en general.

S’ha parlat molt -no sé si és objecte d’aquesta ponència o
no- de les causes de l’abandonament i del fracàs. Lògicament
tenim unes causes econòmiques -ho apuntava no sé si era el
Sr. Ferrà o el Sr. Castells- del sistema productiu, que empra
una mà d’obra intensiva de baixa qualificació, com és el
turisme i com és la construcció; és lògic, ara, n’hi ha per fer
una tesi, però també hi ha causes socials, causes educatives
com podrien ser la manca de motivació, la manca de
flexibilitat dels centres, o la mateixa..., crec que era vostè que
apuntava a la immigració, a la mobilitat de la població, i també
a la manca d’implicació, no per manca de voluntat sinó a
vegades per manca de formació, per manca (...) mental de
participar en el procés educatiu dels seus fills; tenen altres
problemes i per tant no es poden permetre pensar en altres
coses.

També parlava, encara que no fos una pregunta, dels
recursos a les primeres etapes; totalment d’acord, però no
podem deixar de banda les mesures compensadores a l’hora
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d’aquests alumnes que han arribat a una etapa secundària i no
poder deixar-los de banda, lògicament, és complicat i sempre
el mig i llarg termini al qual vostè feia referència queda diluït
a l’horitzó de legislatura moltes vegades, i és complicat. Per
això sempre es demana un consens a l’hora d’escometre
aquestes iniciatives que van més enllà dels quatre anys d’unes
eleccions.

I voldria fer molt de... a la perspectiva comunitària, a la
perspectiva de... Ha parlat el Sr. Casanova de mesures de
retorn, de participació de famílies, de participació d’alumnes,
que creim que és fonamental. Nosaltres participam a taules
d’infància i joventut a diverses barriades de Palma, som
impulsors d’aquestes taules, i allà on hi ha implicació dels
docents, allà on hi ha implicació de les famílies, allà on hi ha
implicació dels mateixos usuaris afectats és on funciona
millor.

Lligant amb això, la resposta al Sr. Ferrà de si hi ha
diferència entre fracàs i abandonament escolar entre Palma i
part forana, jo faria més una diferència entre municipis
turístics i no turístics, i sobretot entre els barris o centres on
hi ha una implicació més comunitària, una implicació de
famílies, una implicació d’alumnes i una implicació de l’equip
docent, que allà on no hi és. Crec que la diferència seria molt
més aquí, hi ha centres que estan a barris diguem-ne
vulnerables, però l’equip docent ha aconseguit motivar els
alumnes i ha aconseguit motivar les famílies i les xifres
d’abandonament escolar d’un parell d’anys ençà ha millorat de
manera brutal. Em ve al cap l’exemple de l’Institut Antoni
Maura a una barriada tan vulnerable com el Polígon de Llevant,
la tasca que s’ha fet per part de l’equip docent d’implicar
famílies, d’implicar alumnes, amb una flexibilitat major de
currículum, crec que ha estat molt positiva. 

Per tant, no parlaria tant, com ha dit vostè, Palma o part
forana, sí de municipis turístics i municipis no turístics, pel
tema de mà d’obra intensiva que atreu als joves, per tant, els
expulsa del sistema educatiu, sinó d’aquesta perspectiva
comunitària de participació de famílies i participació
d’alumnes.

Treball en xarxa, Maria Antònia, fonamental, crec que ho
hem demostrat com a EAPN i crec que la vinculació i la
permeabilitat en l’educació formal i no formal ha de ser una
característica del nostre sistema educatiu i crec que s’hauria
de reflectir en el pacte.

Crec que no em deix res més, així apuntant a vuela pluma,
com se sol dir, crec que he respost més o manco totes les
preguntes. Si qualque cosa m’ha quedat en el tinter, m’ho dieu
per favor. Segurament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Una vegada acabat aquest
debat, volem agrair la seva presència i les seves aportacions...

EL SR. DIRECTOR TÈCNIC DE LA XARXA PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN-Illes Balears (Andreu Grimalt i
Rosselló):

Gràcies a vosaltres.

LA SRA. PRESIDENTA:

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