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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions?

Sr. Ferrà substitueix algú?

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Sí, en substitució d’Agustina Vilaret.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Compareixença de la Sra. Francesca Muñoz i
Solomando, presidenta de l’Associació de Directors de
Centres d’Educació de Persones Adultes, ADAIB, i de la
Sra. Margalida Gomila i Pons, directora de l’IES
Bendinat, 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 Educati u, especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb l’àmbit propi de la seva
actuació.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença de la Sra. Francesca Muñoz i Solomando,
presidenta de l’Associació de Directors de Centres
d’Educació de Persones Adultes i de la Sra. Margalida Gomila
i Pons, directora de l’IES Bendinat, 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 Muñoz i Solomando i la Sra.
Margalida Gomila i Pons. La presidència, en nom de la
comissió, els dóna la benvinguda.

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

LA SRA. PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
DIRECTORS DE CENTRES D’EDUCACIÓ DE PERSONES
ADULTES, ADAIB, (Francesca Muñoz i Solomando):

Bon dia senyores i senyors diputats. Abans de començar
voldria donar-los les gràcies per donar-nos oportunitat de fer
aquesta compareixença avui. Jo parlaré en la meva intervenció
de l’àrea en la qual nosaltres actuam, que és l’educació de
persones adultes.

Creiem que és molt necessària l’educació permanent, per
què? Quins motius ens fan pensar això? Entre d’altres, que les
Illes Balears tenim el segon lloc d’abandonament prematur,

amb un 26,8%, de vegades fins i tot hi ha anys que
malauradament som els primers en abandonament. També és
important perquè la societat avui en dia té continus canvis
socials, tecnològics, científics, laborals, que fan necessària
una permanent conscienciació i aprendre noves coses.

Per a la millora dels infants, per què millora també
l’ensenyament d’adults el nivell educatiu dels nins? Perquè
està comprovat per diversos estudis que com millor és el
nivell educatiu dels pares, major és el benefici educatiu per als
infants. De fet, nosaltres tenim en els nostres centres molts de
pares i  mares que assisteixen a classes per poder després
ajudar als seus fills.

L’augment d’esperança de vida. Avui en dia evidentment
després de la vida laboral hi ha una llarga vida de qualitat i no
hem d’oblidar que les persones majors, la tercera edat, és un
grup de risc  perquè no tenen coneixements informàtics, de
noves tecnologies i avui en dia fins i tot per demanar una cita
per al metge has de saber fer funcionar un ordinador o un
telèfon, perquè comencen “premi l’1, premi el 2". Aleshores
aquestes persones també tenen temps i moltes ganes
d’aprendre.

Quina és la xarxa dels CEPA, dels Centres d’Educació de
Persones Adultes de les Balears? A les Balears hi ha 18
centres d’adults: 14 a Mallorca; 2 centres d’adults a Menorca
i 2 a les Pitiüses. Normalment els centres d’adults de fora vila
funcionen mitjançant convenis amb els ajuntaments. Els
primers centres d’educació d’adults funcionen des del 1986,
és a dir que duim ja 32 anys de funcionament.

Quins són els obstacles que trobam als CEPA? Primer, ser
considerats centres de segona, és a dir, e ls nostres centres
tenen una manca d’infraestructures, nosaltres sempre ens
quedam amb aquelles infraestructures que ja s’han abandonat
per part de l’educació infantil o instituts, o fins i tot centres
que són a antics apartaments, com ara el meu mateix de CEPA
Calvià. Tampoc no tenim recursos humans, ens falta personal
de consergeria, personal administratiu i fins i tot personal
d’orientació, que és molt important.

La invisibilitat. Normalment els centres d’adults som
desconeguts per a la gran majoria de persones i fins i tot som
els grans desconeguts per part del sistema educatiu. Les
persones que vénen als nostres centres, quan els fas l’enquesta
de com ens han conegut, normalment els han conegut boca-
orella, perquè algú que coneixen ha vengut abans al nostre
centre.

No es necessita una titulació per treballar. En el sector
turístic, ahir mateix mirava les ofertes de feina de Calvià, del
sector turístic i, per exemple, per fer de cambrer, que
cobres..., posava de 1.500 a 1.700 euros, l’únic que es
demanava, algunes vegades, era coneixement d’anglès, vull dir,
no titulació oficial d’ESO, ni res, només coneixement
d’anglès.

La temporalitat turística, que confronta amb la rigidesa del
sistema escolar, de la temporalitat del sistema escolar.
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Després, quan faci les peticions, una de les peticions que
sempre fem és la flexibilitat i l’autonomia de centres.

Treballs precaris i economia submergida. Tots som
conscients que hi ha molta economia submergida i que les
feines... la majoria de persones que vivim a municipis
turístics, o llocs turístics com ara Mallorca, el que troben són
feines a curt termini, curta duració, molt esporàdiques i amb
molts canvis d’horaris. Què fa? Doncs fa que nosaltres
tenguem el que anomenam alumnes “guadiana”, és a dir,
s’apunten amb molta il·lusió a fer un curs, però després els
surt un treball de 15 dies, ho han de deixar, tornen una o dues
setmanes després, després els han canviat els horaris i això fa
que siguin absents i al final molts abandonen.

Utilitarisme i consum. A la nostra societat el que no ens
serveix per a alguna cosa no la volem, no ens fa falta i,
evidentment, si no ens demanen una titulació per fer feina i
veiem que no és necessària, no la voldrem. Per a què? A més
a més, tenim la concepció que valem més pel que tenim que
pel que som, i això també va en contra dels valors educatius.

El consum, evidentment és una societat de consum i si no
necessitam l’educació per guanyar doblers, aleshores tampoc
no ens serveix.

I la societat de la immediatesa. Des de molt infants: mamà,
papà, vull això!, ja ho tenen; m’agradaria allò, ja ho tenen. Fins
i tot a l’hora d’escriure: emoticones, paraules resumides, és
a dir, la cultura de la imatge, tot és ja per ja. Això va en contra
dels valors de l’educació, de l’anàlisi, de la reflexió, de fet,
moltes vegades ja ens plantejam si en els currículums
educatius s’ha de posar la filosofia o no, perquè no és útil, en
principi, quan realment és una assignatura que ens ajuda
precisament a reflexionar.

Quins són els avantatges dels CEPA? També tenim
avantatges evidentment. Primer, els nostres més de 30 anys
d’experiència en formació permanent, amb personal,
professorat que està avesat a les persones a les quals va
adreçada. El treball en xarxa, nosaltres treballem en xarxa amb
altres CEPA, amb entitats tant de l’administració com entitats,
ONG, entitats privades, el que ens enriqueix moltíssim.
L’adaptació a les necessitats dels adults. Evidentment intentam
que la nostra oferta i els nostres horaris s’adaptin el més
possible a les necessitats de l’alumnat adult, amb càrregues
familiars, laborals, etc. I centres oberts a l’entorn,
evidentment no som centres tancats, sinó que ens obrim a tot
el nostre àmbit.

Què esperam del Pacte per l’Educació? I aquestes són les
peticions que, en nom dels meus companys, els voldria fer.
Primer, que, des de l’administració, es facin campanyes de
conscienciació de la importància de l’educació i del valor dels
professionals que fem feina a l’educació. Jo crec que som un
dels col·lectius professionals més qüestionats i  ho
comentàvem abans amb na Mavi, ningú no qüestiona la
capacitat d’un metge, o  d’un arquitecte, però sembla que
tothom sap més d’educació que els mateixos professionals.

Des d’aquí demanaria això, que les senyories això ho
tenguessin en compte.

Conscienciació dels empresaris per a una necessitat de
l’educació. Per l’anteriorment dit, vull dir, si els empresaris,
sobretot del turisme i dels serveis, no demanen aquesta
titulació, no serà necessària mai. 

Lideratge de la Conselleria d’Educació a través del CEPA
d’educació permanent. Actualment, ajuntaments, ONG,
associacions de veïnats, associacions de voluntaris fan feina...
sindicats, fan feina en educació d’adults, la qual cosa fa que de
vegades no s’optimitzin els recursos perquè es duplica oferta,
quan no és necessària, i això ens du que no es pugui
diversificar l’oferta d’una manera racional. Nosaltres
demanaríem que, ja que la potestat de l’educació és de la
Conselleria d’Educació, o hauria de ser de la Conselleria
d’Educació, que ens deixassin als CEPA constituir
comissions, dirigir comissions per racionalitzar l’oferta en
aquells àmbits educatius, en aquells àmbits territorials on
treballa el CEPA; és a dir, coordinar-nos amb totes les
institucions que fan feina en educació permanent per
racionalitzar aquesta oferta.

Major difusió. Igual que he dit abans sobre la
conscienciació, als CEPA no ens coneixen i necessitam també
des de l’administració  pública que es faci una propaganda
ferma perquè siguin coneguts els CEPA, perquè nosaltres fem
molta bona tasca, rescatam alumnes que han fracassat en el
sistema educatiu o uns altres que no han pogut mai accedir al
sistema educatiu, a més a més, amb activitats atractives que no
es donen a conèixer a nivell de l’administració.

Millora de les dotacions dels CEPA. Malgrat en el
document del pacte sí que apareix a nivell general que es
dotarà dels recursos necessaris a tots els centres educatius,
nosaltres voldríem demanar que els CEPA no fossin sempre
els darrers a arribar a aquestes dotacions. Som conscients que
l’educació obligatòria és molt important, que escolaritzar els
nins és molt important, però jo els posaré un exemple d’una
mare que tenia... té, té tres infants i no trobava feina, aleshores
va venir al meu CEPA, com podria haver anat a altres CEPA,
va aconseguir una titulació d’FP de grau mitjà, de sanitària, i
actualment fa feina i aquests tres nins mengen. Vull dir, tal
vegada no donam una plaça educativa a aquells nins, però els
donam una qualitat de vida que abans no tenien. 

Flexibilitat. També apareix en el document, però el que
demanaríem és que es fes efectiva a nivell de normativa, és a
dir, l’autonomia dels centres és molt important. Està clar que
després ens han d’avaluar i hem de retre comptes, però que ens
deixin l’oportunitat d’apropar i d’adaptar les nostres
actuacions a aquelles persones que venen al nostre centre. 

Més titulació pròpia. Els centres d’adults actualment
només donam titulació de secundària i d’FP, voldríem donar
més titulacions d’idiomes, de català o bé d’informàtica. 

Impartir els ensenyaments que ja ofereixen els CEPA en
la modalitat a distància. Aquí voldríem dir que els
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professionals, els centres d’adults des del 1998 tenim la
secundària semipresencial, que és una mitja distància. És a dir,
amb molta flexibilitat, amb aules virtuals, amb material propi
i amb professorat que fa la feina de tutoritzar i acompanyar en
el seu itinerari formatiu aquells alumnes que no poden venir
assíduament a classe. Per això, voldríem que, ja que fem
aquesta semipresencial, també fóssim els CEPA els que facin
l’educació a distància, que l’administració ara té moltes ganes
de posar en marxa. També hem de dir una cosa, creiem que les
persones que han de fer una secundària a distància és molt
difícil que ho aconsegueixin perquè no tenen uns hàbits ni una
capacitat, ni molta voluntat.

Ara he de córrer, ja acab. Com sempre. 

Bé, quins objectius trobam prioritaris en aquest pacte:
educar en la igualtat de gènere. Des de l’Institut de la Dona de
les Balears i des de la Creu Roja ens alerten de l’increment de
violència de gènere entre els joves i, de fet, nosaltres en els
nostres CEPA detectam actituds masclistes de control,
d’assetjament, de possessió, de gelosia i de violència de
gènere entre gent molt jove i, a més, de manera normalitzada.
Crec que hem de potenciar la coeducació des de tots els
nivells educatius. Això va lligat a educar en tolerància,
respecte cap a les diferències, diferències de capacitat,
diferències ètniques, diferències culturals, diferències
d’orientació sexual. Tot això hem de fer veure als alumnes que
ens enriqueix com a persones i com a societats.

Per finalitzar, l’educació amb conscienciació
mediambiental. Estam en un creixement infinit en un món que
és finit: pol·lució, illes de plàstic, canvi climàtic, esgotament
de les matèries primeres, això ens du al caos segons els
experts. Estam preparant els alumnes en anglès, en TIC i tal
preveient que viurem en una societat globalitzada, però què
passarà si les matèries primeres s’acaben, el transport de
mercaderies o si la informàtica deixa de funcionar? Tal vegada
no els preparam cap a una economia local que acabarem tenint.
Aleshores, crec que des de l’educació s’ha de potenciar
sobretot el respecte, el respecte ecològic i la capacitat
d’inventar, de... la creativitat, la creativitat en els nostres
alumnes per poder inventar altres futurs que no el que
possiblement ens espera, i tot això creiem que ho hem de fer
des de l’educació permanent.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Muñoz. Ara té la paraula la Sra.
Margalida Gomila, per un temps de deu minuts.

LA SRA. DIRECTORA DE L’IES BENDINAT (Margalida
Gomila i Pons):

Bon dia a tothom. Gràcies per haver-nos convidat. En
principi intentarem o intentarem des de Bendinat aportar
quatre cosetes sobre el que fem nosaltres sobre el tractament
de llengües estrangeres i una miqueta si creieu que hi ha

qualque cosa aprofitable estarem encantats i després estarem
encantats de respondre les vostres preguntes.

En principi, Bendinat és un centre que té una peculiaritat,
que està ubicat a un lloc on hi ha alumnes de molt diversa
procedència, per tant, d’un sector molt heterogeni, això és bo
i és dolent, a la vegada, com tot, però es tracta d’aprofitar els
valors humans que tenim al nostre voltant i el valor que podem
tenir en el nostre entorn per anar més enllà i per possibilitar
un ensenyament de la màxima qualitat dins l’ensenyament que
podem aportar nosaltres. 

En principi, nosaltres fa molts d’anys que treballam el
tema de llengües estrangeres, però sense deixar de banda mai
el respecte a la Llei de normalització lingüística i sense deixar
de banda mai l’intent i l’objectiu nostre de mantenir i de fer
del català la llengua vehicular del nostre centre. Això és difícil
a vegades de casar, però intentam precisament que volem
aportar les nostres experiències, com hem funcionat i com
hem intentat que açò funcionàs.

Primer parlarem una mica de l’entorn nostre i, segons les
nostres estadístiques, quan acaben el batxiller fas una enquesta
i surten aquestes dades, no és perquè nosaltres ho facem molt,
molt bé, no, no vull dir açò, és perquè d’entrada tenim alumnes
que, de pare o mare, tal vegada ja parlen dues llengües
d’entrada, per tant, es dóna aquesta casuística. Sí que és cert
que és un centre, diríem, prou bo, en el sentit... prou ideal per
experimentar temes de tractament de llengües, crec que tenim
una base que ja ens ve donada de qualque manera, no? Bé, que
també té el seu problema perquè també els incentivam molt el
català perquè puguin complir, és a dir, els objectius nostres,
perquè s’ha de potenciar en aquest moment, seria d’entrada
una llengua minoritària i, per tant, l’hem de potenciar i hem de
fer tot el que sigui possible per aconseguir que sigui la llengua
d’ús vehicular del centre i que es mantengui. Per tant, tot té
pros i contres i, per tant, han d’anar tots els nostres programes
encaminats cap allà. 

Per tant, una miqueta el nostre pla en aquest tema és, per
una banda, sempre respectar la normativa sobre normalització
lingüística; d’una altra banda, garantir que en acabar l’etapa
obligatòria els alumnes tenguin un alt nivell de competència
tant en català com en castellà, és un objectiu que no es pot mai
oblidar i que ha de ser present en qualsevol experiment que
facem damunt llengües estrangeres, no ho podem oblidar mai.

També, un altre punt bàsic que també hem d’intentar casar
amb açò és la necessitat que quan acaben els estudis els
alumnes puguin tenir també un nivell de competència
acceptable en una o dues llengües estrangeres, perquè avui en
dia la societat ens ho demana, i ser conscients que s’ha
d’impulsar el català perquè aconseguir l’objectiu que sigui la
llengua vehicular es troba en una situació desfavorable
d’entrada. Per tant, de vegades no és fàcil intentar fer un poc
d’equilibri en aquesta línia.

Dins el tema d’un ensenyament plurilingüe intercultural,
quins són els punts que el centre ha de tenir present per
treballar? Internacionalització del centre de cara a l’alumnat,

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 94 / 4 de maig de 2018 1477

perquè és ver que tenim una base molt àmplia, tenim 63
nacionalitats dins el centre, és un entorn molt adequat en
aquest sentit i molt, molt... clar, que ens marca unes pautes
molt clares, i participar i ser conscients que hem de fomentar
tots els projectes europeus que puguem perquè el nostre
alumnat se senti receptor i, a la vegada, vegi com a una facilitat
que nosaltres li proporcionam d’obrir-se a totes les cultures
que tenim al nostre voltant. De fet, en aquest moment tenim en
marxa sis Erasmus, en aquest mateix moment, sis, un poc
massa i tot, perquè de vegades hem hagut d’aturar, perquè dius:
ja està bé, que tal vegada no podem fer-ho prou bé perquè
n’hem agafat massa, per tant, enguany no n’hem demanat cap,
perquè en aquest moment n’hi ha sis en marxa, o sigui que és
prou feina, però estem molt contents.

Després, un equip docent que estigui motivat, sense açò és
impossible, per tant, l’has de motivar i ha de tenir unes
compensacions horàries i unes compensacions també de
formació, si no... totes les coses han de menester una
compensació.

Intentar que dins l’equip de centre hi hagi prou professors
que tenguin competències lingüístiques, a part de català i
castellà, en una altra llengua estrangera, i un esperit
col·laboratiu.

De cara a programes que en aquest moment desenvolupam,
serien: les seccions europees, que al llarg de tots aquests anys
d’experiència, des del 2006, i que hem provat moltes coses,
pensam que és el que millor ens funciona per casar i garantir
aquests principis fonamentals que us he comentat abans.

Un altre programa complementari és el Bachibac que és el
batxillerat de doble titulació francès espanyol, doble titulació
amb tots els drets, però amb internacionalitats diverses com
són molts d’intercanvis, etc., i actualment ens hem acollit al
Pla pilot de reforç i suport educatiu per a alumnes de
formació professional, per millorar l’aprenentatge de l’anglès;
la formació professional que quedava una mica relegada en
tots aquests projectes, perquè no és fàcil incloure-la i, per
tant, ens hem acollit al pla de reforç, en el que hem pogut, si
hi ha més plans en un futur també hi participarem.

Projectes motivadors, tot tipus de projectes i coses que
puguem fer al centre, el Bendix que van treure la llei europea
el 2015, primer premi de la llei europea, ens ha donat l’EPIA,
precisament perquè..., és una programa que, a nivell de quart,
dins la matèria d’anglès els nins treballen fent guions de
pel·lícules, bé, fan pel·lícules, és a dir, fan des del guió, des
de la història (...), amb la filmació, tot, fem un concurs, al final
després fem una espècie... una mena d’òscars, es diuen Bendix
en lloc d’òscars, però açò motiva moltíssim el treball dins la
classe d’anglès dels nins i aprenen moltíssim, perquè el que és
important és que no aprenen només gramàtica, no aprenen
només a llegir qualque cosa en anglès, sinó que l’anglès es
converteix en un instrument per arribar a una finalitat. Per tant,
en aquest sentit sempre dóna més bon profit.

Celebram tots els dies de llengües a tota Europa, bé, basta
que un al·lot sigui polonès doncs també és seu, vull dir que

tots per a d’alguna manera veure que estem amb la plurilingüe,
no?

Després, recursos adients, el primer de tot: flexibilitat,
perquè en el que no podem caure mai, que després ho dic, és
dir: l’estudi de les llengües és només per a aquests al·lots que
són brillants i fem grups de nins brillants i grups que no ho
són, açò, no, hem de fugir sempre d’aquest tema; açò
implicaria discriminació, implicaria tot el contrari del que
volem, que volem una escola inclusiva, no a l’inrevés. Per tant,
hem d’anar molt alerta amb això.

Tot això..., en principi tothom està d’acord amb això en
principi, però com s’aplica pot dur efectes col·laterals molt
perjudicials, per tant, aquí hi ha el problema, com ho apliques.
Per tant, mai no contemplam, quan fem seccions europees,
després explicaré com ho fem, mai contemplam grups
compactes que tenguin aquelles matèries en anglès, mai,
sempre són... sempre es fa a través d’agrupaments flexibles,
als quals només en una matèria a la qual ells voluntàriament
han optat a fer en una altra llengua, anglès o francès,
s’entremesclen i s’uneixen tots els que es troben en aquest
programa, però mai amb les altres matèries, que seria el
còmode. Això dificulta molt els horaris, però és vital, és
bàsic, perquè si no tenim el perill de fer bons i dolents i això
és el que seria nefast, seria pitjor el remei que es diria..., seria
pitjor el que fem que no... es crearien més problemes
complementaris, diríem.

Professors de suport, atenció a la diversitat, que és vital,
auxiliars de conversa evidentment en tenim i implicar les
noves tecnologies en tot això.

Bé, objectius de seccions europees, explicaré les seccions
europeus que tenim, diríem el programa... és antic, però és una
mica el que finalment... -espera, crec que..., no sé si m’he
passat això, perdona-..., no, és el que d’alguna manera pensam
que ens dóna més bon resultat. Quins són els objectius?
Evidentment, desenvolupar la competència lingüística i
comunicativa, però, alerta, mantenir l’adquisició de continguts
de la matèria, mai no podríem fer una bona secció si resulta
que no donem bons continguts, després perdem, i garantim
l’ús del català com a llengua vehicular.

Açò que implicarà? Que quan un al·lot comença segon, una
secció europea, voluntàriament, evidentment, mai de forma
obligada, a la vegada no començarem una immersió en anglès
o en francès, no és possible, començarà poc a poc, durant una
part d’aquests continguts, una part d’aquests continguts o un
grup de continguts, la resta la seguirà fent en català i el català
seguirà essent la llengua de referència dins aquella matèria. És
la via mixta que hem trobat per poder garantir això.

Després, evidentment, ha de ser una metodologia
interactiva i flexible, sempre, centrada en projectes no en
classes magistrals. Per tant, l’altre objectiu clar és preparar
l’alumnat per tenir més oportunitats en una societat cada
vegada més globalitzada. I, un altre objectiu, incentivar
programes d’intercanvi perquè puguin gaudir de ser a altres
llocs i compartir amb alumnes d’altres països experiències,
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que açò al final dóna molt bon resultat, i, per suposat, garantir
la igualtat d’oportunitats mitjançant agrupaments heterogenis
i flexibles, sempre heterogenis i flexibles, si no fem això és
que no..., podem abandonar, perquè aniríem en contra del que
seria una mica el PEC del centre.

Voluntarietat i suport de les famílies. Nosaltres vam
treballar el Pla pilot de tractament de llengües entre... -Déu
meu, he d’anar aviat-... entre el 2012 i el 2015, hi havia un
problema que era que no era voluntari, la voluntarietat és
imprescindible... i els agrupaments flexibles, d’aquí destacaria
aquests dos elements fonamentals, açò ho he dit abans.

Després... a veure, us mostraré un poc l’esquema, supòs
que després el que faran seran moltes preguntes, no?, sobre
això, si us ha interessat. Bé, això és, diríem, la nostra
evolució, hem passat per tots els  e lements i hem tornat a
seccions europees.

Ah!, i açò seria una mica com ho fem, a primer no n’hi ha
perquè els al·lots han d’aterrar al centre i han de saber quin és
el seu nivell, i què se’ls pot aconsellar. A primer considerem
que no és un lloc oportú per experimentar, s’han d’adaptar
primer de tot, ja en tenen prou, pobrets, que ja els costa.

Com les organitzam? Bé, tenim l’avantatge que tenim, a
segon, tercer i quart, tenim sis grups per nivell, açò ens
permet fer aquest tipus d’organització: A, B i C, per una banda,
dues franges horàries; D, E i F, per una altra banda. A la
primera franja farien agrupaments flexibles en els quals n’hi
hauria dos en català i un en anglès; segona franja, hi hauria el
mateix, dos en català, un en anglès i un en francès. D’aquesta
manera intentam garantir tot aquests principis (...) de tot d’una.

Bé, ja crec que el Bachibac el deixaré per si em voleu
demanar qualque cosa... 

Evidentment la metodologia ha de ser en base a aquests
principis que són aquí, i... -perdó, és que ara no em baixa, açò-
i professorat implicat, formació i hores de reducció per
preparar les matèries, hores complementàries per poder-se
reunir, tant el professor de les seccions com el d’anglès i el
de francès, i, per suposat, hores per poder-se reunir tot el
professorat que dóna aquelles seccions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Gomila. Ara per tal de
formular les preguntes o observacions tot seguit procedeix
donar la paraula als portaveus dels grups parlamentaris. 

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Núria
Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a les nostres
compareixents i moltíssimes gràcies per la seva assistència a
aquesta sessió de la comissió. En nom del meu grup els vull

agrair les seves intervencions i a més la riquesa que ens
aporten amb aquestes exposicions que ens han fet.

En primer lloc a la Sra. Muñoz, en relació amb l’educació
de les persones adultes, li he de dir que m’ha impressionat
basant la seva exhaustivitat i la seva claredat a l’hora d’explicar
la manca de recursos, fins i tot d’implicació, que se senten una
mica uns centres com de segona per aquesta falta
d’obligatorietat, evidentment, que hi ha en aquesta educació,
que els situa en un altre plànol en relació amb els
ensenyaments obligatoris. Per això li voldria comentar, perquè
de fet fins i tot quan recordava una mica feina que havien fet
abans, he vist que no és una situació que s’hagi donat quan hi
ha hagut pocs recursos, és a dir, hem anat millorant la situació
econòmica de la comunitat però continuen en un segon plànol;
de fet l’any passat record que varen sortir amb problemes de
calefacció a les instal·lacions dels alumnes d’infermeria; sé
que es va publicar tota una sèrie de notícies que les
instal·lacions eren precàries. Per tant en general és una mica
de falta de conscienciació més que de possibilitats, i per això
li voldria demanar si considera que hi hauria d’haver uns
acords mínims, d’inversió mínima, en aquests centres de
formació d’adults precisament perquè aquestes coses no es
donin, independentment dels governs que hi hagi aquesta
mínima implicació i aquest mínim de recursos per garantir la
qualitat d’aquesta educació postobligatòria però tan
imprescindible, realment.

I després una altra qüestió. Vostè ha fet referència al fet
que seria important dotar de major flexibilitat d’horari i
d’autonomia els centres precisament per les peculiaritats que
té aquest tipus d’ensenyament i que la gent moltes vegades
troba feines. En aquest sentit voldria saber si han trobat traves
de voluntat pública per dotar-los d’aquesta flexibilitat, tant en
la flexibilitat com per triar l’oferta educativa, que deia que
s’ha de racionalitzar; és a dir, si ha trobat traves més de
voluntat pública o  un altre tipus de traves més logística: de
possibilitats d’instal·lacions, de trobar personal o de trobar un
mínim d’alumnes, és a dir, quines traves troba per adquirir
aquestes peculiaritats que anirien bé perquè funcionassin al
cent per cent o de la millor manera possible.

LA SRA. PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
DIRECTORS DE CENTRES D’EDUCACIÓ DE PERSONES
ADULTES, ADAIB (Francesca Muñoz i Solomando):

Sí, en primer lloc la normativa, la normativa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni..., perdoni. Primer les hi formularan tots i després
vostès aniran contestant.

LA SRA. PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
DIRECTORS DE CENTRES D’EDUCACIÓ DE PERSONES
ADULTES, ADAIB (Francesca Muñoz i Solomando):

Gràcies.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 94 / 4 de maig de 2018 1479

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. I en relació amb la Sra. Gomila
volem donar-li l’enhorabona per la gran varietat de projectes
lingüístics que desplega, o de formació lingüística que
desplega. Jo em vull centrar sobretot en el Bachibac
precisament perquè és l’únic centre que l’any 2013 va
començar amb aquesta titulació doble de batxiller i
baccalauréat -crec que ho he dit correctament- i és la
possibilitat de tenir completament aquesta doble titulació, i
voldria que aprofitàs la meva pregunta per poder explicar una
mica, que crec que és molt interessant que nosaltres ens
amarem una mica també de com funcionen per poder donar
trasllat, s i fa falta, a altres centres, que crec que és una
aventura molt interessant i molt productiva.

Li volem donar l’enhorabona, evidentment, pel
funcionament del Bendix, que fa deu anys, a part que hagin
tengut un premi l’any 2015, fa deu anys que tenen en marxa
aquest projecte tan innovador; per això és que era ja necessari
que tenguessin aquest premi fa un parell d’anys.

I després, a part del Bachibac, de les seccions europees
faré una pregunta de cada qüestió: si tenen ajuda de la
conselleria per desplegar aquestes seccions europees, si és
suficient, si hi ha voluntat política perquè puguin continuar
cada any, o cada any han de... una mica demanar si poden
continuar, si han de variar, si tenen dubtes de poder continuar
cada any o si tenen una certa seguretat de funcionar en
aquestes seccions europees amb una certa estabilitat i
continuïtat.

I moltíssimes gràcies a les dues per la seva presència i les
seves intervencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies a les dues
compareixents, que han fet intervencions sobre temes
diferents però totes dues ben interessants també per als
objectius que ens reuneixen aquí.

A la Sra. Muñoz li vull agrair la seva claredat i sobretot tot
el que ha aportat respecte de la problemàtica dels CEPA i
d’aquesta idea que nosaltres compartim des de Podem, que és
l’educació al llarg de la vida; pensam que no s’hauria de donar
per acabada en una etapa concreta sinó que s’hauria de
plantejar com això, com un camí que es pogués recórrer en
qualsevol moment.

Clar, m’ha sobtat també la Sra. Riera que ara es faci la
major defensora de l’ensenyament per a adults, que hi estam
molt d’acord, i amb tota aquesta manca d’infraestructures, que
n’hi ha i que vostè també n’ha parlat, no sé ben bé què és

precisament el que va fer e l Partit Popular per pal·liar
aquestes mancances durant el temps en el qual també vostè,
Sra. Riera, era consellera. Crec que molts dels problemes que
tenim s’arrosseguen del passat i no només de la legislatura en
la qual vostè va ser consellera; el passat és el passat llarg,
perquè aquí no s’ha invertit suficientment ni en educació per
a adults i en educació en general, però vostè també qualque
responsabilitat tenen en això com per ara no voler assumir-la.

Dit això m’agradaria demanar a la Sra. Muñoz si aquesta
invisibilitat de la qual vostè es feia ressò es podria solucionar
amb mesures concretes, és a dir, com es fa més visible
aquesta etapa d’ensenyament per a adults, que també en certa
mesura soluciona o posa remei, en certa mesura, dic, perquè
no és el mateix, a situacions de possible fracàs escolar que es
puguin haver experimentat abans, en etapes anteriors.

I després una altra pregunta concreta: clar, hi ha una
diferència molt gran entre els CEPA que hi ha a Mallorca i a
Menorca i a Eivissa; a Formentera no n’hi ha, segons tenc
entès, i si pensa també que cal ampliar, no només millorar les
infraestructures ja existents sinó si cal ampliar aquesta xarxa
de CEPA; m’imagín que sí, que pensen que sí, i com es podria
fer per fer-ho bé, perquè..., m’imagín que amb inversió però
no només amb això.

I moltes gràcies també per tot el que vostè ha dit del que
esperen d’un possible pacte per l’educació o d’una possible
futura llei.

I a la Sra. Gomila, bé, volem felicitar-la per tot el que es fa
en el seu centre. Crec que també s’ha de tenir en compte que
sociològicament no és un centre qualsevol, que no està en un
barri qualsevol, que des del punt de vista del que ja porten de
sèrie els alumnes d’aquest centre s’afavoreix moltíssim aquest
ensenyament plurilingüe i aquest èxit de les seccions
europees o del Bachibac; efectivament no és el mateix tenir
aquests programes a Bendinat o a una barriada diferent, no diré
noms perquè tampoc no cal; i fins a quin punt aquest èxit pensa
vostè que està en relació amb això? Ahir justament teníem la
compareixença de tres professores que han desenvolupat
també un programa lingüístic de centre plurilingüe en una
situació socioeconòmica a un barri molt diferent a Maó i
també es veia que tenia èxit, però és clar, no fins a aquest punt,
perquè segurament aquesta situació de famílies, que ja són
bilingües o trilingües, que formen nins i nines trilingües volia
dir, jo crec que pot ajudar també en aquest sentit. No sé si
vostè comparteix aquesta opinió.

Res més Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Josep Ferrà, per un temps de
cinc minuts.
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EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu. Primer de tot
agrair-los a les dues compareixents, a la Sra. Muñoz i a la Sra.
Gomila la seva assistència. Avançar que no faré cap pregunta.

En segon lloc, voldria agrair-los els recursos visuals que
han emprat a la seva presentació, cosa que facilita molt i
acompanyen molt als que escoltam, i en prenem nota.

Primer de tot, a la Sra. Francesca Muñoz, jo li voldria
agrair primer de tot que posi damunt la taula aquest problema
que tenim amb els CEPA quant a infraestructures, jo crec que
és un dels temes que tenim pendents, e ls altres companys
meus ja hi han fet referència i no m’allargaré més, però sí que
són un dels problemes que aquest i altres governs hi han de
ficar mà i posar-hi remei.

En l’educació permanent veig que hi ha una voluntat per
part dels CEPA per poder liderar, jo supòs que clar, vostè es
referia a aquesta gran dispersió  que hi ha quant a oferta de
l’educació permanent, especialment per a joves i per a adultes
que tenim a tots els municipis de les Illes Balears, està bé que
en faci referència, coincidesc amb vostè que és necessari que
hi hagi almanco el que diu vostè, un lideratge.

M’ha agradat la reflexió que ha fet vostè sobre la modalitat
a distància, em sembla que aquest Govern intenta promocionar
prou, almanco la formació professional a distància, no sé si
des dels CEPA ho valoren bé, ho valoren positiu.

I després també l’educació en valors que vostè ha explicat
a la seva intervenció. Això jo crec que és fonamental en
qualsevol etapa educativa i sobretot també en la vida adulta
evidentment, també ja s’ha comentat aquí. Tots aprenem durant
tota la vida i l’educació en valors és fonamental.

A la Sra. Gomila, donar-li l’enhorabona. Primer de tot he
quedat sorprès per tot aquest bagatge en projectes europeus.
Jo vaig tenir l’oportunitat de poder col·laborar amb l’IES
Bendinat una temporada molt petita de la meva vida, quan feia
feina al Servei d’Informació a Joventut, al Servei d’Informació
i d’Administració Jove de Calvià i era un dels instituts que
teníem com a referència per poder fer-hi feina fora de l’àmbit
escolar.

He quedat també sorprès per totes les idees bàsiques que
vostè ha traçat i que aplaudim des de MÉS per Mallorca, les
eines i els recursos pedagògics que vostès empren i sempre
encaminats cap a la motivació de l’alumne. I sobretot que tot
això ho fan vostès des d’un model inclusiu i garantint l’ús del
català com a llengua vehicular a un centre que està ubicat
evidentment a Bendinat, Calvià, i on hi ha una diversitat
lingüística que consideram enriquidora i des de l’IES saben
canalitzar molt bé.

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
tant a la Sra. Muñoz, com a la Sra. Gomila la seva presència
aquí i explicar-nos la situació que tenen i que aporten des de
la seva visió sobre el document del pacte.

La Sra. Muñoz, bé, jo pens que els centres, els CEPA són
centres de segones oportunitats, són centres que s’haurien de
potenciar pel tema, com ha dit molt bé, dels abandonaments
que hi ha prematurs i que és gent que després moltes vegades
aquests adults se’n donen compte de la necessitat també i de
la importància de tenir les titulacions.

Sé que es troben amb molts d’obstacles i és cert, moltes
vegades comparteixen amb els centres obligatoris l’espai i
també han de conviure dins el mateix centre amb diferents
equips directius i de vegades també és complicat perquè són
ensenyaments molt diferents.

Ha parlat, i ara jo li faré una pregunta, sobretot perquè hi
ha hagut moltes coses que es poden tenir en compte jo crec en
el document i crec que són molt importants, però en el tema
de la temporalitat, que moltes vegades la gent se’n va a fer
feina quan arriba el maig i fins a l’octubre-novembre, després
no tornen, i es posa en marxa, i vostè també ho ha dit i ara el
Sr. Ferrà també hi ha fet referència, els centres a distància, hi
ha la semipresencial, però tenc constància que es volen fer uns
grups només on line i que des dels CEPA el que es demana és
que vostès siguin els que controlin, sobretot gent que se n’ha
anat per mor de la feina, per exemple, que els quedin
assignatures i que es pugui fer feina a través de la distància
amb els professors dels CEPA, i que no siguin professors dels
instituts que ho facin. Jo crec que això és bàsic perquè són els
que saben la realitat, que són molt diferents a les persones que
estudien un batxiller, o estudien de manera ordinària.

Per tant, li demanaria a veure de quina manera pensen que
s’haurien de fer aquests cursos a distància, o aquestes
convocatòries a distància, si va bé per a tot, o si només seria
en alguns casos concrets; és a dir, una persona que ho pugui
fer directament tot a distància, o si han d’acabar algunes
assignatures, perquè moltes vegades necessiten la presència
i el professor a l’hora de tenir-lo davant.

Respecte de la Sra. Gomila, jo crec, i la Sra. Camargo
també hi ha fet referència, que els alumnes que vostès tenen,
tenen unes característiques molt especials i molt específiques
i que això ajuda que s’assoleixin tants d’objectius, i també ha
posat l’exemple d’aquest centre que era un centre totalment
diferent de Maó, on també fan una gran tasca per incorporar i
perquè hi hagi aquesta pluralitat amb els temes dels idiomes.
A mi m’agradaria saber si pensen que es podria traslladar la
tasca que vostès fan a la resta de centres, sense tenir en
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compte les especificitats que tenen, a veure de quina manera
es podria traslladar perquè ajudés a tota la resta de centres.

Agrair que hagin vengut i les aportacions que ens han fet a
l’hora de nosaltres fer les conclusions d’aquest document del
pacte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I moltes gràcies Sra.
Muñoz i Sra. Gomila per les seves presentacions. 

Començant per la presentació de la Sra. Muñoz i sobre el
tema de l’educació de les persones adultes, jo realment vull
fer un reconeixement de la feina que fan, perquè jo conec una
mica la feina que es fa en el CEPA de Maó i realment alguns
professors que conec, m’ha arribat que fan una formació de
moltíssima qualitat i que realment els alumnes en surten molt
contents i, tenint en compte que vostès fan aquest paper de
solucionar el que el sistema obligatori no ha estat capaç, pels
motius que siguin, abans n’hem parlat també, i evidentment no
totes les causes són imputables al mateix sistema, no?, però
no ha estat capaç de solucionar, i vostès donen aquesta segona
oportunitat en molts casos. I per tant, que això es faci amb
aquesta il·lusió i amb aquestes ganes de fer-ho bé i amb
aquestes ganes de reenganxar la gent per al coneixement,
doncs crec que és una feina molt important.

De la seva presentació, jo no li faré cap pregunta, la Sra.
Presidenta ja sap que jo no som molt de preguntar, sinó
d’intercanviar reflexions, he trobat molt interessant, quan
vostè ha posat com a debilitat el fet que no es demana la
titulació per treballar en determinats sectors, i això
evidentment és un problema, però també voldria veure com
ens interpel·la això a nosaltres, com a responsables del
sistema educatiu. És a dir, quan un propietari d’un establiment
d’hoteleria no demana titulació, podem pensar que ho fa molt
malament aquesta persona, però també hem de pensar que no
fa bé el nostre sistema perquè realment el propietari d’aquest
establiment consideri que el que els alumnes aprenen en els
centres educatius no li és útil , perquè al final aquest és el
problema, i aquí, d’alguna manera, ens posam davant el mirall
de la necessitat d’aquest pacte educatiu i de la millora del
sistema educatiu. Aquí hem parlat molt en moltes sessions, és
a dir, realment tenim un sistema educatiu que, evidentment,
reconeixent la feina molt meritòria que fan molts
professionals, en el seu conjunt, doncs, és incapaç de
transmetre tota una sèrie d’aptituds que no són les purament
cognitives de valors, d’actituds, de capacitat de treball en
equip, etc., que sí que són rellevants en el mercat de treball, i
això fa que el mercat de treball no doni importància a aquestes
titulacions.

Per tant, vostè, en dir això, en fer aquest comentari, posa
el dit a aquesta nafra, no? Per tant, crec que tots hem de ser
conscients que o som capaços de donar al sistema educatiu els
instruments perquè realment proveeixi els educants de totes
aquestes habilitats que els permetran ser competitius en el
mercat de treball, competitiu en el millor sentit de la paraula,
és a dir, poder ser útils en el mercat de treball o, si no...
escolti, ha posat l’exemple de la hostaleria, però Google no
demana cap titulació tampoc, eh!, fan un examen i ells ja saben
qui els interessa. Per tant, vull dir, que se’ns pot quedar a les
mans el sistema educatiu si no feim que d’una vegada per totes
es posin en marxa moltes metodologies que, com jo dic
moltes vegades, fa cent anys que se sap com s’aprèn i com es
funciona i parlam d’innovació educativa i són coses que alguns
pedagogs varen escriure fa cent anys i encara no hem estat
capaços en el sistema educatiu.

Perdoni, perquè tot això no va sobre les persones adultes
sinó sobre tot el que fa que siguin necessaris els centres de
persones adultes. 

Anant a la presentació de la Sra. Gomila, que també he
trobat molt interessant el tema de seccions europees i la
importància que li donen al seu centre, li he de dir que a mi
m’ha sobtat d’alguna manera, pot ser és una impressió meva,
que sempre que parlava de la importància de l’aprenentatge de
llengües automàticament vostè sempre feia l’èmfasi, bé, sense
perjudici del català, com si problematitzéssim, és a dir, com
si el fet d’aprendre llengües noves problematitzés la
importància del català, quan jo crec, em sembla, que hi ha un
consens prou ampli. Li demano també la seva opinió sobre
això.

Ahir mateix va venir una professora d’una escola, doncs,
que fan aprenentatge en anglès i ens explicava que aquells
alumnes que coneixen més d’una llengua disposen de moltes
més estratègies comunicatives per desenvolupar-se en una
tercera, quarta o cinquena llengua. En aquell cas ho deia tant
pel català com pel castellà com per també, per exemple, ens
explicava que els alumnes magrebins de vegades tenien molta
més facilitat per aprendre en anglès perquè el fet d’haver de
pensar i de desenvolupar-se en dues, tres, quatre llengües fa
que tengui moltes més estratègies d’aprenentatge. 

Per això, a mi m’ha sabut una mica de greu que sempre
quan defensava el plurilingüisme feia com una defensa que jo
crec que no és necessària perquè pot ser dóna a entendre una
cosa diferent del que vostè volia dir. 

Després també hi ha hagut un moment, i perdoni que agafi
el rave per les fulles, que vostè ha dit, el català ha de ser
llengua vehicular com si el fet que fos llengua vehicular fos un
objectiu, i jo crec que no, és a dir, el fet que sigui vehicular no
és un objectiu, és un mitjà per aconseguir el que sí que és un
objectiu que és que els alumnes, quan acabin la seva
escolarització, coneguin el català i el castellà. I això per què
és un objectiu? Perquè això afavoreix la inclusió i la cohesió
social, que és l’objectiu que perseguim. Això és tot.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Tengo que agradecer a las dos
ponentes, que vengo escuchándolas por streaming mientras
que llegaba al Parlamento, su intervención, y no tengo ninguna
pregunta que añadir a las que han hecho los parlamentarios que
me han precedido y nada, gracias por estar aquí, tomaré buena
nota de todas sus puntualizaciones.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, volia
agrair a totes dues compareixents ser aquí, crec que han fet
una aportació molt clara, molt específica. M’agradaria
remarcar un parell de coses de cadascuna de les
compareixents.

Respecte de la compareixença de la Sra. Muñoz, jo li he
d’agrair que ella ha dit aquí que falta visibilitat, jo crec que
amb compareixences com les d’avui es facilita aquesta
visibilitat, crec que avui ha deixat clar com a ple dia la
importància de la formació d’adults, la importància de donar-li
un cos important a aquesta formació, donar-li el que es mereix
que és l’estatus d’eina, d’eina com ha dit la Sra. Sureda abans,
de segona oportunitat, l’educació d’adults és una eina de
segona oportunitat, però també, i ahir es va parlar, és una eina
de retorn, de retorn al sistema educatiu a través de... després
de l’abandonament escolar, el fracàs escolar. Per tant, crec
que l’educació d’adults té la màxima importància i des d’aquí
li hem de donar aquesta màxima importància.

També hem de dir que dins la formació la idea és que
l’educació sigui educació i formació per a tots i al llarg de
tota la vida i crec que aquest és el paper de l’educació d’adults.
Per tant, consider primordial donar-li tots aquells aspectes
que li donen importància. 

El motiu d’aquesta comissió és poder analitzar el
document d’Illes per un Pacte per després plasmar-ho en una
llei educativa. La pregunta que li volia demanar és si realment
considera, des del seu punt de vista, si l’educació d’adults,
atesa la importància que té, si caldria tenir, estar inclosa dintre
de, genèricament, dintre de la llei educativa o caldria tenir,
com hi ha en altres aspectes, una llei específica de l’educació
d’adults, és a dir, com considera que s’ha de tractar això, si

com a una part d’una llei, que seria la llei d’educació de les
Illes Balears, la futura llei, o bé una regulació específica.

Després, l’altre aspecte que li volia demanar és: a
l’educació d’adults vostè ha parlat de la necessitat de
flexibilitat, la necessitat d’autonomia, la necessitat d’estar
obert a l’exterior, per tant, m’agradaria demanar-li, com pensa
que s’ha d’articular la participació efectiva de l’alumnat i de la
comunitat educativa dintre dels centres d’educació d’adults
quan són uns alumnes que apareixen i desapareixen. És a dir,
tots aquests alumnes "guadiana" com poden participar o com
fomentar aquesta participació.

Respecte de la compareixença de la Sra. Gomila, també
agrair-li l’exposició clara que ha fet sobre el tractament de
llengües, crec que és un exemple molt específic , però jo
també crec que aquí hem de tractar de veure una
generalització; li dic perquè la meva visió, tenc una visió des
d’Eivissa i, per tant, és una visió una mica diferent, perquè,
segons el territori afecta diferents problemes, per una banda,
seria el problema del qual no ha parlat de l’atenció a la
diversitat, a la diversitat no lingüística que n’ha parlat, però a
la diversitat competencial, a la diversitat de capacitats, etc.,
com integra això dins el projecte. 

I després, una cosa que em preocupa molt perquè afecta
molt sobretot a illes com Eivissa que és la mobilitat i la
volatibilitat de l’alumnat. És a dir, l’alumne va i ve, a zones
com a Eivissa hi ha molts d’alumnes nouvinguts que vénen de
països molt diferents i arriben quan ja es troben... no ho sé, al
tercer trimestre o al segon trimestre i, és clar, això dificulta
l’èxit de determinats programes. Per tant, m’agradaria saber
com s’articula, d’acord?

Finalment, per acabar, simplement vostè ha parlat de la
motivació de l’equip docent a través de compensacions
horàries i de formació, i m’agradaria que, si pot ser, explicàs
una mica més aquest element perquè no l’acab d’entendre.
Això com a una cosa particular. Res més, moltes gràcies, per
ser aquí i res més. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per contestar les
preguntes o observacions formulades pels grups parlamentaris
tenen la paraula les compareixents.

Jo els demanaria concreció a les respostes perquè hi ha
diputats que han de volar cap a les seves illes i tenim un temps
també molt just.

La Sra. Francesca Muñoz, té un temps de cinc minuts per
contestar.
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LA SRA. PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
DIRECTORS DE CENTRES D’EDUCACIÓ DE PERSONES
ADULTES, ADAIB, (Francesca Muñoz i Solomando):

Aleshores contestaré amb una resposta a dues preguntes
que s’han fet, per un costat, referent a la flexibilitat, i la
temporalitat. Aleshores, referent a la flexibilitat, tenim el gran
problema que a la normativa concreta, per exemple a les
instruccions de principi de curs se’ns diu quantes hores ha de
ser el professorat al centre cada dia; per exemple un professor
ha de fer cada dia dues hores lectives i quatre de permanència.
A nosaltres per ajustar-nos, per exemple, a la temporalitat
turística a zones com Calvià, ens agradaria poder tenir
l’autonomia de centre perquè un professor faci moltes més
hores en temporada baixa i després manco hores en temporada
turística; o bé com la guàrdia dels metges, és a dir, un dia fas
més hores perquè fas una guàrdia i després tens la possibilitat
d’un dia no anar-hi. Aquesta possibilitat no existeix, ara per
ara, i és un dels handicaps que ens trobam.

Quant a la racionalització de l’oferta, actualment hi ha
municipis en què els  ajuntaments fan alfabetització per a
estrangers, fan català; quan no són els ajuntaments també hi ha
associacions de voluntaris que ho fan, i els CEPA també ho
feim. Moltes vegades no és necessària tanta oferta, la gran
majoria de vegades no és necessària tanta oferta; hem de
racionalitzar i hem d’optimitzar els recursos; si els CEPA ja
ofereixen aquesta formació evidentment els altres ens
educatius n’han d’oferir unes altres, de possibilitats.

Això mateix ho podríem dir per l’institut a distància que es
vol fer. Aleshores nosaltres, els professionals dels CEPA,
pensam que els CEPA ja tenim la formació, ja tenim materials,
ja tenim plataformes per poder oferir un ensenyament a
distància, malgrat que també pensam que els alumnes que han
de fer una secundària, sobretot si han estat alumnes rebotats
del sistema anterior o alumnes que fa molt de temps que no
estudien, o que han de fer una formació per a una prova
d’accés, creim més efectiu fer semipresencial, almenys,
perquè necessiten un acompanyament en l’itinerari i no tenen
les habilitats ni les eines informàtiques ni les habilitats
d’estudi suficients per aconseguir èxit. Es podria fer en
algunes assignatures?, sí, però molt poques assignatures i molt
ben assessorats i orientats. I sobretot això, optimitzem
recursos: tot el que s’ha de posar en aquest institut, per què no
posam ja en el que ja tenim?; ja en tenim, de gent preparada.
Aquesta és la nostra perspectiva des de l’Associació ADAIB.

Quant a la invisibilitat dels centres, en els centres d’adults
feim activitats molt maques, molt maques, i a més a més
moltes vegades en xarxa amb altres CEPA. Per exemple vàrem
fer uns vídeos amb testimonis de persones que havien vengut
al CEPA, en el meu cas, i el vàrem passar a conselleria;
conselleria ens va dir que en un moment determinat faria això
a tots els CEPA i que després ho faria públic. Això no s’ha fet,
no s’ha arribat a fer. Per exemple el dia del llibre feim
activitats lúdiques precioses i educatives, molt maques. Tot
això, totes aquestes bones pràctiques, no es mostra, no surt
fora dels nostres centres, i crec que és l’administració que ha
d’apostar per treure-les i que la gent ens conegui, sobretot...

Dates de matrícula, això tampoc no surt a premsa; és curiós
que jo sentint la ràdio, quan arriben els períodes de matrícula
sí que sent per la ràdio que l’acadèmia tal obre el període de
matrícula, però no sent a cap ràdio que els centres d’adults
públics obren també la matrícula.

Quant a ampliar la xarxa de CEPA, sí, a les Pitiüses hi ha
dos CEPA, i el CEPA Pitiüses és el que té Vila, té Santa
Eulàlia i també té Formentera com a àmbit territorial. No sé
molt bé -això s’hauria d’estudiar molt i per experts, i també
donar possibilitat als tècnics que diguéssim la nostra- si falten
o no altres CEPA o més recursos perquè els CEPA que ja hi
ha puguin funcionar millor; per exemple a Calvià també tenim
no només el municipi de Calvià sinó també Andratx. Aleshores
què és necessari, si m’ho demanassin a mi?, és necessari un
centre d’adults a Andratx?, tal volta no, però donau-me més
recursos perquè la gestió sigui molt més fluïda i més correcta.

Quant a participació dels alumnes i el problema amb els
alumnes “guadiana”, no són tots els alumnes ni a to ts  e ls
CEPA passa tant; potser ens passa més a les zones molt
turístiques, però així com tenim alumnes “guadiana” també
tenim altra tipologia d’alumnes que són els fidels. Els
comentaré casos: n’Isidro, un jubilat taxista, que va venir al
centre perquè no havia pogut mai estudiar i va aconseguir la
secundària, ara està fent català, informàtica i vol després fer
anglès, etc. Altres persones en edat laboral han aconseguit la
secundària, després han fet graus mitjans, després han fet
accessos a graus superiors o UIB, i continuen venint a fer
català, etc. És a dir, sí que hi ha alumnes molt fidels, i no un ni
dos, molts de casos concrets. Aleshores aquests alumnes
participen activament en la vida del CEPA, i de fet són
persones que, com que són adults, saben molt bé el que volen
i les seves opinions evidentment són tengudes molt en compte
pels professionals que feim feina als CEPA.

Crec que no he deixat cap pregunta i he estat breu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Muñoz. I ara té la paraula la Sra.
Margalida Gomila. Moltes gràcies.

LA SRA. DIRECTORA DE L’IES BENDINAT (Margalida
Gomila i Pons):

Si em permeten començaria per allò més general, perquè
la Sra. Riera m’ha fet una pregunta molt més concreta, i si no
li importa primer contestaria una miqueta allò general, que
crec que la major part de vostès han incidit una mica en un
parell de conceptes com dificultat d’extrapolar la nostra
experiència a altres centres, si l’entorn condiciona o no
condiciona l’èxit d’aquestes experiències. Evidentment que
condiciona, evidentment, però aquí hi ha un parell de principis
bàsics, és a dir, a l’ensenyament, o qualsevol ensenyant o
qualsevol centre, hem de partir de la base d’aprofitar els valors
afegits que tenim al nostre entorn; per tant hem d’anar a
aprofitar-los i treure’n el més positiu que puguem.
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I d’altra banda que l’alumnat és divers. Tot l’alumnat és
divers i, tots els alumnes, hem d’intentar que desenvolupin al
màxim les seves capacitats, però no totes tenen perquè ser
iguals.

Per tant, amb açò vull arribar que els programes de
seccions europees s’han d’adaptar al centre, han de ser
diversos, es poden fer a qualsevol comunitat educativa, però
de manera diferent i amb una intensitat distinta, i un altre
element que pensam que és important, que ha de ser voluntari,
no tot l’alumnat té el perquè estar obligat a fer una secció
europea perquè tal vegada hi ha un tipus d’alumnat que
necessita que aquest tema li implicaria dedicar menys temps
o li implicaria un esforç complementari i aniria tal vegada en
contra de l’aprenentatge d’altres matèries i àrees. Per tant, hi
ha d’haver una molt bona relació entre la família, l’alumne que
també ha d’opinar i també el professionals, és a dir, l’equip
educatiu que pot aconsellar.

Per tant, nosaltres mai no posam seccions europees a
primer, mai, sempre hi ha d’haver aquest any de coixí per
experimentar, conèixer, parlar i arribar a acords, sinó ja
podríem programar-ho a primer, però ho rebutjam, mai no ho
fem a primer, que és l’any d’entrada.

D’altra banda, sí, pens que sí que es pot adaptar, de fet es
fa, hi ha molts de centres que fan seccions europees. Crec
que, en general, l’experiència és gratificant, en general, per a
quasi tothom, ara, repetesc, distinta intensitat, diferent
manera, i cadascú trobarà el seu camí. 

D’aquí, és importantíssim l’apartat que treballeu
d’autonomia de centres, és vital, és imprescindible, i la part de
formació també, les administracions -i això és
importantíssim- han de vetllar perquè el professorat, els
professionals que vulguin desenvolupar aquests projectes
tenguin formació (...), és que sense això és impossible.
Precisament quan..., i el centre també ha de saber quan afronta
un programa que té professionals de base que ja estan formats
i que en pot formar més, perquè si no l’assumpte no funciona. 

Tal vegada el pla pilot on vàrem trobar el problema més
greu va ser que quan és poc funcionam perquè tenim prou
professionals amb ganes, formats i per formar; quan és
massificat no n’hi ha i l’assumpte passa a ser improvisat, i aquí
tenim el gran problema. No hi ha temps, totes aquestes coses
han de menester temps, formació i ganes.

Açò ho enganx una miqueta amb el que m’ha dit,
compensació, d’acord? Parlava de compensació en aquesta
línia, la formació apart de ser un dret, també crec que... un
professional implicat ho veu com a una cosa molt positiva, se
sent incentivat si l’administració li dóna formació adient i que
pugui fer fàcilment o que no trastoqui especialment la vida
familiar.

Per tant, aquí aniria cap a la possibilitat d’incentivar la
formació en centres, més que a fora, als centres, dels propis
companys, però tot açò ha d’anar ajuntat. I també horaris que
puguin afavorir això, el fet que s’acabi la jornada dins ESO a

les dues ho facilita perquè tenim un coixí de dues a tres per
treballar això, cosa que abans no teníem, per exemple, tot això
ha d’anar enganxat i arrelat.

Un altre  element que també s’ha d’afegir aquí és un
percentatge de quotes estables, estables, si no hi ha açò
malament anam. Supòs que quan vostè m’ha parlat d’Eivissa hi
ha tema del repartiment de professors a Eivissa, també teniu
les dues coses, per tant, dificultat afegida, és clar, no funciona.
Per tant, tornam a l’autonomia de centres, tots els centres han
de poder aprofitar el que tenen a mà, si no, no seríem bons
professionals o almanco no hi hauria aquest ànim de facem tot
el que puguem amb el que tenim a mà, que això és bàsic. Ara
bé, tots poden fer alguna cosa d’una manera o l’altra i crec que
tots hem d’anar una mica cap a aquesta via.

El tema del meu paisà de Menorca, jo també som de
Menorca, el que m’has plantejat... som d’Es Mercadal també,
damunt aquest tema que he repetit tant, sí, és cert, és que (...)
de Bendinat. Quan parlam de llengua vehicular..., a veure, què
ens plantejam nosaltres, vehicular no és només que la part
administrativa, la part d’escrits, la part de cartells sigui en
català només açò, sinó que és que..., ni tan sols és que només
el professor parli dins les classes majoritàriament imparteixi
les matèries en català. Entenem que també hi ha d’haver per
part de l’alumne aquesta resposta, que als  passadissos els
al·lots parlin en la nostra pròpia llengua.

Per tant,... i açò no és fàcil d’aconseguir a tots els centres,
i Bendinat té un valor afegit molt important per a aprenentatge
de llengües estrangeres, però tenim una mica de dificultat
perquè açò sigui una situació habitual, normalitzada, sense fer
pressions, però que surti com a un element normalitzat.

Per tant, aquí tenim altres elements, nosaltres estem en un
programa d’incentivar jocs, activitats d’esplai, activitats
complementàries que es fan en català, per això, perquè
nosaltres tenim aquest element. No és que no tengui molt clar
que no té per què ser contradictori, estem totalment
convençuts que és complementari, però dins la situació del
nostre centre que veig que tenim tantes llengües diverses i que
açò és bo i que s’ha d’aprofitar, també hem d’intentar mantenir
allò altre.

Bé, ara..., perdó, no sé si aquest tema ha quedat clar, tot
aquest àmbit, no?

Ara el tema del Bachibac, una estructura, és molt senzilla
l’estructura perquè els alumnes..., bé, açò són els objectius
evidentment i aquí només l’estructura és molt senzilla: fan les
mateixes matèries que els altres, per tant, s’hi pot accedir tant
des de ciències com des de lletres, en general, eh?, no vaig a
diversificar si... la part de batxillerat tecnològic, científic, etc.,
no, dic una mica en general, s’hi pot accedir des de totes les
modalitats.

El que fan és que..., nosaltres ho tenim dissenyat de manera
que perquè açò es garanteixi, que estiguin integrats
perfectament dins el centre i que no hagi cap problema en
aquest sentit fan només dues matèries totalment en francès i

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 94 / 4 de maig de 2018 1485

les situam a la franja horària de les específiques d’opció, el
que abans dèiem optatives, d’aquesta manera garantim que a la
vegada és una modalitat totalment integrada dins el centre,
però les opcionals, dues d’elles, es fan íntegrament, que són
vuit hores en realitat, es fan íntegrament en francès.

A segon de batxillerat hi ha un element afegit que és que hi
ha dues hores més, que fan més que els altres, perquè el que
és la història d’Espanya i França, pels programes educatius
francesos és molt densa, no tenim prou hores i en fan dues
més respecte dels altres.

Ah, i després una altra cosa que pensam que és vital és que
fan una immersió, una immersió d’intercanvi d’estada, set dies
a primer i set dies a segon, i després reben.

Un altre element, -ja sé que m’estic passant-, però és..., un
petit element respecte d’això, és que algú pot dir: és que açò
implica doblers. Potser, és vera, però s’intenta abaratir el cost
al màxim. El sistema de programes d’intercanvi entre famílies
abarateix moltíssim; és a dir, no és pensable fer altres tipus de
projectes que no sigui amb l’ajuda de les famílies i amb rebre
gent de fora, que, a més, després et reben a tu a fora. Açò ho
abarateix completament.

No sé si els he respost, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sra. Gomila. I, una vegada acabat el debat,
volem agrair la presència de la Sra. Francesca Muñoz i de la
Sra. Margalida Gomila.

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