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Sessió 2 de la CE

La sessió de la Comissió d’Ensenyament (CE) s’obre a tres quarts de tres de la tarda i 

catorze minuts. Presideix Josep M. Jové i Lladó, acompanyat de la vicepresidenta, Imma 

Gallardo Barceló, i del secretari, Martín Eusebio Barra López. Assisteix la Mesa la lletrada 

Mercè Arderiu i Usart. 

Hi són presents els diputats Maialen Fernández Cabezas, María Luz Guilarte Sánchez i 

Sonia Sierra Infante, Ignacio Martín Blanco i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciu-

tadans; Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Saloua Laouaji Faridi i Xavier Quin-

quillà Durich, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, M. Assumpció Laïlla 

i Jou, Mònica Palacín París i Bernat Solé i Barril, pel G. P. Republicà; Raúl Moreno Montaña 

i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló Valls, acompa-

nyat de la secretària general, Núria Cuenca i León, i del secretari de Polítiques Educatives, 

Carles Martínez Quiroga.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb el conseller d’Ense-

nyament sobre els objectius i les actuacions del seu departament (tram. 355-00010/12). 

Conseller del Departament d’Ensenyament. Sessió informativa.

El president

Moltes gràcies, a totes i a tots per la vostra presència. Passaríem a iniciar aques-
ta Comissió d’Ensenyament, que té, com saben vostès, un únic punt, un sol punt de 
l’ordre del dia, que és la compareixença del conseller en sessió informativa sobre els 
objectius i les actuacions del seu departament.

Sessió informativa amb el conseller d’Ensenyament sobre els objectius i 
les actuacions del seu departament 

355-00010/12

Abans de cedir la paraula a l’honorable conseller, els voldria fer un parell de 
prèvies. En primer lloc, agrair-los que hagin facilitat el canvi d’hora, que saben que 
aquesta comissió era al mati; els agraeixo molt, tant als grups parlamentaris, com 
als serveis de la cambra, com, evidentment, al conseller, les facilitats que ens han 
donat per canviar aquesta hora de la comissió.

En segon lloc, voldria donar, en nom de la Mesa i dels grups parlamentaris, la 
benvinguda i els agraïments a l’honorable conseller, al seu equip, amb el secretari 
general, els secretaris, els alts càrrecs, el personal del seu gabinet, i desitjar-los mol-
ta sort en aquesta etapa. Saben que aquesta és la seva comissió i que estarem ama-
tents i a la seva disposició pel que puguin necessitar.

I, en darrer lloc, els recordaré..., els diputats, ja suposo que ho saben, però re-
cordarem com anirà la seqüència d’aquest debat. En primer lloc, cedirem la paraula 
al conseller per un temps màxim d’una hora. Després, si algun dels grups parla-
mentaris ho demana, faríem una petita pausa. Continuaríem i reprendríem amb la 
intervenció de cadascun dels grups parlamentaris, per un temps màxim de deu mi-
nuts; començaria, diguem-ne, en ordre de major a menor grup parlamentari, tanca-
rien el Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Aquests deu minuts dels grups parlamentaris quedaria en la meitat del temps, de 
cinc minuts, per als subgrups parlamentaris. Després el conseller tornarà a tenir la 
paraula, per un temps màxim de trenta minuts. Una altra vegada als grups els cedi-
ríem la paraula perquè puguin intervenir durant cinc minuts o la meitat del temps 
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per als subgrups. I tancaria el conseller aquesta sessió informativa sense obrir torn 
de paraula, si volgués acabar de contestar les preguntes que s’hagin generat.

Doncs sense més dilació, donaria la paraula a l’honorable conseller Josep Barga-
lló, perquè ens pugui exposar el que ens ha vingut a exposar avui.

Moltíssimes gràcies.

El conseller d’Ensenyament (Josep Bargalló Valls)

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, comparec davant aquesta 
comissió del Parlament per presentar els objectius i les actuacions del Departament 
d’Ensenyament en aquesta legislatura, acompanyat, com ha dit el president, per la 
secretària general del departament, pel secretari de Polítiques Educatives i per altres 
alts càrrecs que són també presents a la sala.

(L’exposició del conseller és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

El curs 2017-2018, aquest curs que acabem de tancar, ha estat estrany i difícil, 
anormal com no ho havia estat cap durant dècades. L’escola ha rebut, com cap altre 
exponent comú de la nostra societat, els embats d’uns moments històrics complexos. 
Els ha rebut físicament, l’1 d’octubre i arreu del país. Els ha rebut en forma d’in-
gerències externes injustificades i injustificables. Ha vist com la consellera Ponsatí 
havia de marxar a l’exili; com directors professors i professores eren perseguits per 
la seva feina; com s’iniciava una cacera de bruixes incentivada de manera absolu-
tament irresponsable pel Govern de l’Estat i per alguns dels estaments públics a les 
seves ordres, i magnificada encara per uns mitjans sensacionalistes que han pretès 
fer escarni del treball a l’aula.

Ha estat un curs difícil, estrany i anormal, i, malgrat tot, l’escola ha sabut mante-
nir-se ferma, oferir de manera ininterrompuda el seu servei i acomplir amb escreix 
la seva comesa de formació i aprenentatge de l’alumnat, malgrat el sentiment de vul-
nerabilitat que ha arribat a molts mestres, a moltes mestres; malgrat que el depar-
tament havia de fer la seva feina políticament escapçat i controlat matusserament a 
distància; malgrat que no hi havia cap govern que pogués dir en veu alt que era, que 
és l’única autoritat educativa del país, l’única autoritat que pot assumir la respon-
sabilitat del que succeeix a l’aula, als centres, i que és, a la vegada, l’única autoritat 
que hi pot intervenir. Som l’única autoritat educativa del país, ho som i exercim i 
exercirem com a tal.

Per això vull aprofitar aquesta meva primera compareixença en la Comissió 
d’Ensenyament del Parlament com a conseller d’Ensenyament de la Generalitat per 
refermar aquesta voluntat i per exigir a totes les altres administracions que siguin 
respectuoses amb les nostres competències i que no pretenguin actuar-hi situant-se 
fora de l’àmbit de les seves. No ho permetrem.

També vull aprofitar la meva compareixença per agrair i reconèixer explícita-
ment la feina feta amb determinació per la consellera Ponsatí, la que van fer els 
càrrecs no cessats del departament en defensa del nostre sistema educatiu durant la 
perversa aplicació de l’article 155, especialment en aquells moments que des del Go-
vern de l’Estat es va pretendre d’imposar decisions il·legítimes que volien alterar-ne 
alguna de les bases fonamentals. Vull agrair la feina dels serveis tècnics i educatius 
del departament, els centrals i els territorials, de les direccions dels nostres centres, 
de les nostres escoles i instituts, de la inspecció, per la feina quotidiana, infatigable 
i sostinguda dels mestres, de les mestres, del professorat, de tot el personal docent, 
d’atenció educativa i auxiliar i de serveis, des de les llars d’infants fins a les escoles 
d’adults; dels col·legis d’infantil i primària als instituts de secundària, de batxillerat 
i de formació professional; de les escoles d’educació especial a les d’ensenyament 
artístic de qualsevol tipus. Un agraïment immens a tots i a totes. Malgrat tot, mal-
grat tots els malgrats, han aconseguit que la normalitat s’imposés a l’anormalitat, 
han demostrat que tenim un sistema sòlid que es fonamenta, per damunt de tot, en 
el seu treball quotidià.
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Venim d’una etapa on els docents han hagut de treballar en un context molt hos-
til, i ara reprenem una etapa en la qual el departament exercirà de nou el lideratge de 
la política educativa del país i on el professorat haurà de tornar a sentir-se apoderat. 
Aquest ha de ser un dels nostres primers objectius, ho ha estat des del primer dia: 
sostreure el professorat de la vulnerabilitat en què l’havien volgut situar les ingerèn-
cies externes i alienes. Departament i docents som indissociables, ens mou el mateix 
interès, i des d’aquest punt de vista puc garantir que mestres i professors, així com la 
resta de membres de la comunitat educativa, se sentiran plenament acompanyats pel 
departament en el repte fascinant i complex del procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Utilitzar la paraula a l’aula, fomentar el debat i l’esperit crític i expressar els va-
lors democràtics de pau i de concòrdia forma part de l’univers de treball dels nostres 
docents. Ens han acusat d’adoctrinament perquè ens voldrien adoctrinats. L’escola 
catalana és integradora i lluita per la inclusió; és una eina de cohesió social i territo-
rial, i un motor de progrés personal i cultural. Per això els que voldrien una escola 
d’esquenes a la realitat i sense cap voluntat d’ajudar els alumnes a ser ciutadans lliu-
res ataquen els seus professionals, les direccions i els claustres, els centres públics i 
els concertats que no se’ls sotmeten, la llibertat de docència del professorat i el pro-
jecte educatiu de cada centre. 

La UNESCO, al 2015, en l’informe «Repensar l’educació», defineix l’educació 
com un bé comú que ens ateny a tots i a totes i que cal situar en un context global; 
un bé comú que nosaltres sabem, per la mateixa tradició del nostre estat del benes-
tar i per la voluntat majoritària de la nostra societat, que s’estructura en un servei 
públic i que ha d’emmarcar-se en el context de la comunitat. Per això la defensa de 
l’escola és la defensa d’un bé comú i de l’interès públic, és a dir, també és la defensa 
del país, de la societat, de la gent, del nostre present i del nostre futur. L’informe de 
la UNESCO ha d’esdevenir el full de ruta del servei públic d’educació en els països 
democràtics; també quan afirma rotundament que –i el cito textualment– «una vi-
sió renovada de l’educació hauria d’incloure desenvolupar pensament crític, criteri i 
debat independent». És el que fa la nostra escola, és el que volem que continuï fent, 
cada cop més, cada cop millor.

El sistema educatiu de Catalunya, com el de qualsevol país avançat, ha de tenir 
l’objectiu de crear ciutadans lliures i compromesos. Formem persones amb capacitat 
per generar una opinió pròpia i independent, amb esperit crític i mentalitat oberta, 
persones participatives, responsables i compromeses amb els valors de la democrà-
cia. Així, l’escola, treballant colze a colze amb les famílies i amb la resta de la co-
munitat educativa, esdevé una escola de ciutadania, una peça clau per al desenvolu-
pament de les persones. Perquè l’escola no només ensenya, sinó que sobretot educa. 
Ajuda a preparar els nostres infants i adolescents a viure en societat, reforça els vin-
cles comunitaris que tota societat contemporània requereix per assegurar la cohesió 
social i el benestar de les persones. I per aquest motiu, per tal que la societat avanci, 
és imprescindible reforçar l’escola, millorar el nostre sistema educatiu. Hem d’en-
tendre l’escola com el que és: un motor catalitzador de transformacions, una eina per 
bastir una societat més justa i més lliure; no pas l’única, però sí una peça fonamental 
per assolir l’equitat social.

La gestió de la política educativa de qualsevol país és complexa, també a Cata-
lunya. Ho podem comprovar fàcilment només observant les següents xifres perta-
nyents a l’educació reglada. Catalunya té 1.567.561 alumnes, dels quals 1.071.673 de 
centres públics, 368.351 de centres concertats i 127.537 de centres privats no con-
certats. Tenim 71.865 professors de centres públics, 22.064 de centres concertats i 
15.201 de privats. Comptem també amb una plantilla de personal d’administració 
i serveis i de professionals d’atenció educativa al sistema públic de 7.622 persones. 
Gestionem 3.805 centres públics; comptem amb 709 de privats concertats, i també 
hem de vetllar pel funcionament de 910 de privats no concertats. Tenim altres ser-
veis educatius de diversa índole, com l’Institut Obert de Catalunya, l’Escola Supe-
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rior de Música de Catalunya i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. I tot amb un 
pressupost de 4.821 milions d’euros, amb els quals acompanyem el procés educatiu 
al llarg de la vida –perquè també hi incloem la formació de persones adultes– i abra-
cem multitud d’àmbits formatius.

Les xifres, presentades així, són fredes. Però la gestió del sistema no ho és, per-
què els alumnes no són números, els docents no són nomines, ni els centres, espais 
per ajudar a la conciliació de la vida familiar i laboral. Com intentaré d’exposar al 
llarg de la compareixença, l’alumne ha de ser entès com l’objecte i el subjecte de 
l’educació; el professorat, com a garantia del seu èxit, i el centre, com a fonament 
del sistema. A nosaltres ens toca de garantir-ne l’organització i el seu sosteniment, 
sempre amb la fita de l’èxit del procés d’aprenentatge de l’alumne, lluitant contra la 
segregació i perseverant en l’equitat.

En base a aquests principis treballarem en aquests legislatura per donar resposta 
a quatre grans objectius. Primer, establir un model educatiu propi que assoleixi l’èxit 
educatiu, és a dir, la suma de l’èxit acadèmic, l’èxit personal i l’èxit social de l’alum-
nat, mitjançant el desenvolupament de les capacitats de tots i cadascun dels i les 
nostres estudiants, com a principal garant de la qualitat, l’equitat i la cohesió social. 
Segon, impulsar una millora metodològica i didàctica per adquirir les competències 
bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels 
alumnes, en el marc de l’escola del segle XXI. Tercer, promoure un sistema educa-
tiu realment inclusiu i capaç d’atendre la diversitat de les necessitats educatives de 
l’alumnat. I quart, bastir un projecte educatiu de país.

Objectiu primer, com deia: establir un model educatiu propi que assoleixi l’èxit 
educatiu mitjançant el desenvolupament de les capacitats dels estudiants, com a 
principi garant de la qualitat, l’equitat i la cohesió. El món acadèmic ha establert un 
ampli consens amb relació al fet que l’adquisició de capital educatiu és la principal 
acció estructural que permet corregir les desigualtats socials associades a la distri-
bució de la riquesa. Per tant, des d’una perspectiva social, l’objectiu de disposar d’un 
sistema educatiu que garanteixi l’accés a una educació d’èxit per a tothom esdevé 
una prioritat d’aquest Govern, amb una incidència a mitjà i llarg termini en la mi-
llora de la cohesió social i de les relacions econòmiques.

Catalunya es troba en una cruïlla històrica pel que fa a l’èxit o el fracàs del seu 
procés d’acollida de persones immigrades. La mobilitat social dels fills i de les filles 
d’aquestes persones és el factor clau que decidirà si podem oferir al món un model 
d’èxit en la proposta de societat diversa i cohesionada o, per contra, patim els ma-
teixos problemes que han tingut tants altres països en la creació d’un sentit de per-
tinença col·lectiu entre les persones que tenen diferents orígens familiars però com-
parteixen la mateixa societat.

Una de les línies clau del departament serà la d’impulsar en determinats contex-
tos el model d’institut escola, per tal de potenciar la continuïtat i la coherència del 
projecte educatiu al llarg de les diferents etapes i enfortir els vincles de la comunitat 
educativa al voltant del centre escolar. A l’hora d’implementar aquest model, partim 
de l’experiència prèvia dels vint-i-cinc instituts escola que s’han posat en funciona-
ment des del curs 2010-2011. L’avaluació pedagògica i organitzativa d’aquests cen-
tres ens permetrà detectar els seus punts forts i també aquells àmbits que requerei-
xen millores per tal d’identificar els models d’implantació més exitosos i adequats 
a cada lloc.

L’institut escola introdueix nous elements en la planificació de l’oferta educativa 
que permetran adequar millor la resposta de les diverses necessitats d’escolarització 
arreu del país. En aquest sentit, caldrà desplegar un conjunt d’accions per tal d’in-
corporar l’institut escola com un nou model organitzatiu de centre en el marc del 
mapa escolar i determinar de manera clara els criteris de la seva creació, que han 
d’atendre especificitats territorials i socials i necessitats concretes d’escolarització.
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D’altra banda, per assegurar l’èxit educatiu en igualtat d’oportunitats, és impres-
cindible garantir una oferta adequada de l’etapa de zero a tres anys. Els avenços en 
els terrenys de la psicopedagogia i la neurociència han emfatitzat l’atenció educati-
va precoç com una manera d’afavorir significativament el desenvolupament integral 
dels infants. Actuar educativament en aquesta edat és la millor manera d’assegurar 
una igualtat d’oportunitats en el futur. L’etapa compresa entre els zero i els tres anys 
és fonamental per al desenvolupament integral de l’infant, ja que permet incidir en 
la construcció de la seva personalitat i afavorir el seu desenvolupament social; per-
met, així mateix, prevenir algunes de les situacions que poden dificultar posterior-
ment el desenvolupament dels processos d’aprenentatge.

Cal que actualitzem el mapa de l’oferta de les escoles bressol, de les llars d’in-
fants existents, per saber exactament on som, per valorar la seva suficiència, analit-
zar les desigualtats en el territori i impulsar una correcta planificació basada en cri-
teris educatius i no només en la demanda. A l’hora de fer aquesta anàlisi no partim 
de zero. Tenim exemples recents, com l’informe de la Fundació Bofill «De l’escola 
bressol a les polítiques de primera infància», el qual ens avança que hi ha importants 
desigualtats en la cobertura territorial, amb un excés de places en municipis mitjans 
i petits i un dèficit greu de places als municipis més grans, i en condicions sociode-
mogràfiques marcades per un alt índex d’atur i un baix nivell formatiu dels pares.

Els infants de zero a tres anys tenen el dret a l’educació, i com a dret social el Go-
vern l’ha de garantir d’acord amb els principis establerts en la Convenció dels drets 
de l’infant i l’altra legislació nacional i internacional; tothom ha de tenir l’oportunitat 
d’exercir efectivament aquest dret i, per tant, cal que la xarxa pública posi a l’abast 
una oferta suficient en condicions de qualitat.

En aquest sentit, la nostra prioritat són les famílies més vulnerables, perquè està 
demostrat que l’escolarització dels zero a tres anys és garant per a la igualtat d’opor-
tunitats, i són aquestes precisament, les famílies més vulnerables, les que no poden 
fer front als costos de l’educació dels infants menors de tres anys i, en conseqüència, 
les que en queden injustament excloses.

En aquest sentit, reafirmo el compromís que vaig assumir fa unes setmanes en el 
Ple d’aquest Parlament, a preguntes del Grup Socialista, a partir del qual vaig reafir-
mar la voluntat d’aquest Govern que en els propers pressupostos es torni a participar 
de manera directa i progressiva en la corresponsabilitat amb els municipis i les fa-
mílies en el finançament de les places públiques de zero a tres anys.

I aquest compromís no només és de cara al futur, sinó també a uns municipis que 
han sostingut l’educació de menors de tres anys durant tot aquest temps. Perquè com 
a departament no podem defugir la nostra responsabilitat, per la qual cosa hem de 
mirar la fórmula de recompensar-los a tots, amb independència que hagin presen-
tat un recurs judicial o no. Com els vaig dir llavors, dialogarem amb tothom, i estic 
convençut que arribarem a un consens que ens permetrà signar el conveni marc amb 
la Federació i l’Associació de Municipis. 

El missatge que vull reiterar avui és que el Govern se sent absolutament corres-
ponsable amb el món municipal i amb les famílies pel sosteniment, el finançament i 
la planificació de l’escolarització dels menors de tres anys, i que ho farà, ho farà em-
penyent en el que calgui i ho farà al costat dels ajuntaments en el que correspongui.

L’escolarització dels infants en aquesta etapa no és, amb tot, l’única opció que 
s’ha formulat per a la seva socialització i primera formació. N’hi ha d’altres, com 
els espais familiars. Per això presentarem aviat a tota la comunitat educativa i als 
agents interessats un projecte de modificació del Decret 282/2006, per actualitzar-ne 
i ampliar-ne el seu abast.

De la mateixa manera, ha de ser una prioritat replantejar les beques menjador. 
A dia d’avui donem cobertura a més de 118.000 alumnes i hi destinem gairebé 74 
milions d’euros, conjuntament amb els consells comarcals i el Consorci d’Educa-
ció de Barcelona. Però ens cal construir un sistema clar, transparent i sobretot just, 
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i aquí és bàsic equiparar els criteris d’accés a les beques menjador amb els criteris 
de risc de pobresa, amb una dotació pressupostària suficient per cobrir la demanda.

En determinats barris desafavorits, amb greus problemes d’inclusió social, que 
no disposen del capital social necessari per revertir la situació, l’escola s’ha d’erigir 
en el principal agent de dinamització social del barri, l’agent aglutinador, l’afavori-
dor dels vincles comunitaris bàsics que tota societat necessita. I fer-ho passa per ela-
borar un projecte per fomentar la implicació de les facultats de ciències de l’educa-
ció del país per tal que proposin estratègies innovadores per atendre les necessitats 
dels centres d’alta complexitat i que n’extreguin les conclusions necessàries per a la 
millora global del sistema.

Aquestes escoles han de passar de ser centres d’alta complexitat a ser centres de 
referència; han de ser atractives; hem de reduir-hi les ràtios i incrementar-ne el pro-
fessorat. Hem d’oferir formació a les famílies, alfabetització, coneixement de llen-
gües, orientació, educació parental. I hem d’obrir els centres, és a dir que els centres 
estiguin oberts més enllà de l’horari lectiu per oferir als veïns i veïnes aquelles acti-
vitats que no trobaran enlloc més del barri –activitats artístiques i culturals, espor-
tives. Hem de convertir l’escola en un centre cívic i comunitari per tal que sigui el 
motor de la vida associativa del barri. L’escola no és només un espai d’aprenentatge 
i formació, també és un catalitzador del canvi social.

I, finalment, l’èxit educatiu passa també per donar resposta a aquelles persones 
que en algun moment o altre, pel motiu que sigui, han abandonat els estudis obliga-
toris, han sortit del sistema. Hem de lluitar contra l’abandonament escolar. Per això 
ens cal una oferta adequada i suficient de centres de noves oportunitats per a la in-
clusió laboral i social i seguir enfortint els programes de formació i inserció.

En els últims anys, estem parlant d’una mitjana de set mil alumnes que seguei-
xen aquests programes, perquè, com a societat, l’èxit educatiu només serà complet si 
el sistema és capaç de reincorporar aquells que se n’han vist desplaçats. Per aquest 
motiu, el departament ha compromès un total de 14 milions d’euros per als progra-
mes de noves oportunitats per als dos propers cursos.

I cal també revisar els objectius, l’organització, el model de l’oferta i els perfils 
professionals de l’educació de persones adultes. Aprendre va més enllà de l’escolari-
tat; és una activitat fonamental en el procés evolutiu tot al llarg de la vida.

Objectiu 2: impulsar una millora metodològica i didàctica per adquirir les com-
petències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i ca-
dascun dels alumnes i de les alumnes, un canvi metodològic per a les escoles i els 
instituts per formar en les competències per a la vida del segle XXI, mitjançant unes 
pràctiques d’aprenentatge basades en evidències científiques.

En els darrers anys, molts centres educatius i molts professionals de l’educació 
han impulsat múltiples iniciatives d’innovació i de millora del sistema, posant l’ac-
cent en el canvi metodològic de la pràctica docent. Aquest moviment, amb les seves 
llums i les seves ombres, posa el focus de la millora no només en la inversió o en 
la regulació curricular, sinó en la competència clau, i que en el nostre cas implica 
respondre a preguntes substancials: com ensenyem?; o, millor dit, com eduquem?, 
com s’aprèn?

Cal donar una resposta actualitzada a aquestes preguntes, integrant en un nou 
paradigma professional les innovacions tecnològiques, didàctiques, i, sobretot, re-
cuperant el paper central que té la creació de vincle educatiu entre els educadors i 
l’alumnat. I ho hem de fer des del convenciment que la innovació per la millora en 
educació ha de ser una prioritat del país. Arreu del món, l’educació es troba en un 
procés de trànsit metodològic i funcional, i nosaltres no hi podem anar a remolc, 
sinó que, com en tants moments de la història de la pedagogia, nosaltres ens hem 
de situar a l’avançada.

En aquest sentit, vull reiterar que la innovació per la innovació no porta enlloc. 
Cal que tota proposta d’innovació es sustenti en la realitat de la recerca, és a dir, 
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en evidències científiques avalades, i transformar així la innovació en millora. Així 
mateix, tota evidència científica, tota pràctica educativa d’èxit avalada per la comu-
nitat internacional, ha de ser estesa a tot el sistema educatiu, però sabent i entenent 
que cada territori, cada entorn, cada centre necessita una pràctica concreta sustenta-
da també en la seva pròpia realitat, en la voluntat consensuada dels docents i en les 
exigències formatives de l’alumnat i de l’entorn.

Les evidències científiques han d’ajudar a la presa de decisions respecte a les po-
lítiques educatives del país. Hi insisteixo, hem de mesurar la innovació i instaurar 
una cultura de l’avaluació basant la presa de decisions polítiques a partir d’evidènci-
es científiques que provinguin de la recerca educativa i de la pràctica docent. Només 
així serem capaços de transformar la innovació en millora.

Per aquest motiu, en la propera reestructuració del departament, veuran que re-
convertirem una de les direccions generals per tal que doni resposta al nou paradig-
ma professional tenint en compte la innovació, la recerca educativa i la cultura digi-
tal. I aquí desplegarem un dels organismes que crea la Llei d’educació de Catalunya, 
l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, la qual substituirà l’actual Consell 
Superior de l’Avaluació. Aquesta agència serà l’encarregada d’establir els mecanis-
mes de diagnosi de les innovacions educatives, ara per ara mancades d’evidències.

Així, hem de treballar a partir de xarxes de millora, en plural, integrades per 
equips interdisciplinaris formats per la inspecció, les direccions dels centres, el pro-
fessorat directament implicat i els representants dels serveis educatius d’una zona, 
que assumeixin el compromís d’impulsar estratègies pedagògiques i organitzatives 
d’èxit, un espai per compartir experiències docents on s’analitzin els projectes edu-
catius, es realitzi un modelatge entre els centres, es faci un seguiment de la transfe-
rència a les aules i s’incorporin elements d’avaluació i propostes de millora.

En altres paraules, hem d’afavorir espais de col·laboració entre els centres que 
fomentin la coordinació i el treball en xarxa per tal de millorar tots plegats a partir 
de compartir experiències. Les xarxes són una eina fonamental per a l’aprenentatge 
cooperatiu i en comunitat de què parla la UNESCO. Hi apostem decididament; el 
secretari de Polítiques Educatives liderarà aquesta nostra aposta.

A dia d’avui, les xarxes de competències bàsiques del departament involucren 
més de 408 centres de primària i secundària, agrupats en onze zones. Tot això im-
plica uns 6.500 docents. De cara al curs que ve, tenim previst posar en funciona-
ment dues xarxes territorials més, i arribar als cinc-cents centres i a set mil profes-
sors en total. Com poden observar, es tracta de xifres modestes amb relació a les que 
presentava a l’inici de la compareixença. I la nostra idea és fer créixer el percentatge 
d’escoles que treballin de forma coordinada, sota un mateix objectiu, fins al cent per 
cent dels centres; fer arribar les xarxes de millora a tots i cadascun dels territoris, a 
tots i cadascun dels centres.

En aquest sentit, és important que el departament tingui molt presents iniciatives 
que fins al moment s’han desenvolupat des de la societat civil i que en bona part el 
departament ha de fer seves. Em refereixo, per exemple, a iniciatives com l’Escola 
Nova XXI, de la qual estem en disposició de recollir bona part de les aportacions i 
donar-li el lideratge institucional que necessita. I encara d’altres, com la xarxa Edu-
cació 360, impulsada per la Diputació de Barcelona, amb la qual volem treballar 
conjuntament i també estendre arreu del país.

Volem ser el departament de la millora educativa per a tots els centres i per a tots 
els territoris, els impulsors de la transferència de les propostes de la xarxa a l’au-
la, els catalitzadors del seu impacte, en un rol en el qual la inspecció hi ha de tenir 
un paper cabdal: el del lideratge educatiu.

Promoure una millora metodològica i didàctica passa també per plantejar-se una 
nova arquitectura, un nou disseny dels centres docents que trenqui amb la rigidesa 
dels pupitres i dels espais immutables i inamovibles, s’obri a la polivalència que els 
nous mètodes educatius requereixen i s’imbriqui amb el territori. Escoles com a 
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contingent i escoles com a contingut. Per això és important el treball conjunt entre 
arquitectes i docents, i tot, però, sense oblidar que aquest setembre començarem el 
curs amb un miler de mòduls prefabricats. Som plenament conscients del problema, 
i que a vegades el que es planteja com una solució temporal o transitòria s’acaba 
eternitzant. I avui al problema de les aules en mòduls prefabricats hi hem de sumar 
un altre problema: el d’un important augment d’edificis envellits que necessiten una 
ràpida rehabilitació. I si em permeten que els hi digui, en alguns casos és molt més 
urgent rehabilitar segons quin edifici envellit que acabar en segons quins mòduls 
prefabricats, en segons quina escola. Els estic parlant d’urgència, no de necessitat. 
Ens cal acabar amb tot, però les urgències de vegades no són necessàriament només 
els mòduls.

En moltes poblacions, com és el cas de Barcelona, tenim un problema greu de 
manca d’espai per donar sortida a la necessitat d’oferir a la ciutadania nous equipa-
ments educatius. I aquí hem de ser imaginatius. Hem d’estudiar la manera de poder 
donar un nou ús a edificis públics infrautilitzats o en desús. I en la mateixa línia, 
hem de poder prendre el relleu d’escoles concertades que, fruit de la baixa demanda 
o de la mateixa planificació de la seva titularitat, no són viables, i poder utilitzar, 
així, totalment o parcialment, les seves infraestructures, sigui en forma de compra 
o en forma de lloguer.

En aquest punt us he d’avançar que en aquest moment el departament treballa 
a marxes forçades amb diferents obres que, producte de la paràlisi en els necessa-
ris acords governamentals previs que va significar l’aplicació del 155, van amb un 
retard considerable de cara a l’inici de curs. I aquí em comprometo a remoure cel i 
terra perquè, malgrat tot, es pugui garantir que el 12 de setembre hi hagi aules per a 
tots els alumnes i professors per a totes les aules.

Objectiu 3: promoure un sistema educatiu realment inclusiu i capaç d’atendre la 
diversitat de les necessitats educatives de l’alumnat. La inclusió és el principi per 
lluitar contra la segregació i que regeix l’atenció de tot l’alumnat, i en particular dels 
que es poden trobar amb més barreres o dificultats associades a les seves condicions 
personals, familiars, socials, culturals o de gènere. L’èxit del sistema es basteix a 
partir de l’èxit educatiu de cadascun dels seus alumnes, de tot el seu alumnat. A par-
tir d’un sistema que no deixa ningú enrere i que és capaç d’atendre la diversitat de 
necessitats que cada alumne planteja sense oblidar ningú, cap alumne amb altes 
capacitats, ni cap alumne amb necessitats educatives especials.

La diversitat és un element constitutiu de la nostra societat i, per tant, de l’esco-
la. I l’escola ha de respondre a aquesta realitat des d’una perspectiva inclusiva. La 
recerca i l’experiència docent han establert clarament que la convivència d’aquesta 
diversitat en un mateix espai educatiu és un factor que permet la millora global de 
l’èxit educatiu, sempre que fem servir les metodologies adequades i tinguem els re-
cursos necessaris a disposició.

És amb aquesta finalitat que parlem d’una escolarització equilibrada, per tal que 
la planificació vetlli per garantir l’equilibri territorial, l’equitat i la cohesió. Es fa 
necessari, doncs, integrar dins de la planificació general l’oferta de llocs escolars 
sense cap cost addicional, ja sigui en centres públics o en centres concertats, de tal 
manera que atengui a una distribució adequada i equilibrada de l’alumnat amb ne-
cessitats educatives específiques, i faciliti la integració de la població nouvinguda, 
i que alhora tingui en compte el dret de les famílies a triar el tipus de formació que 
desitgen per als seus fills i les seves filles.

Des d’aquest punt de vista, cal un servei públic amb un sistema de finançament 
equitatiu i adaptat a la complexitat de cada centre, en el qual no tots els centres po-
den rebre el mateix. La igualtat en la distribució dels recursos entre desiguals és ter-
riblement injusta; la igualtat en la distribució dels recursos no pal·lia per si mateixa 
la desigualtat. En això també hem de saber ser equitatius.



DSPC-C 38
9 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CE  11 

Tal com va plantejar fa pocs dies en aquest mateix Parlament el Síndic de Greu-
ges, cal materialitzar sense demora el pacte contra la segregació escolar, promogut 
conjuntament entre el mateix síndic i el Departament d’Ensenyament. Perquè aques-
ta ha de ser la legislatura del pacte contra la segregació escolar. Volem que sigui, 
nosaltres i el síndic, aquesta la legislatura del pacte contra la segregació escolar; un 
acord que s’ha de fonamentar en els principis de corresponsabilitat de tots els centres 
independentment de la seva titularitat i el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats.

Partim de la premissa que combatre la segregació és necessari perquè suposa una 
vulneració del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats protegit per la Convenció 
de les Nacions Unides dels drets de l’infant. La segregació incideix negativament en 
els resultats acadèmics i condiciona les trajectòries formatives, perquè dificulta les 
possibilitats de socialització en entorns escolars, en capitals socials i culturals equi-
parables a la realitat social en què viuen.

Cal posar en valor el compromís de molts centres públics i concertats i de moltes 
administracions amb l’escolarització equilibrada de l’alumnat i amb la configuració 
d’un sistema més equitatiu i just. En nombrosos centres i en molts municipis hi ha 
bones pràctiques que cal estendre al conjunt del sistema.

La proposta del pacte contra la segregació reconeix també que hi ha marge d’ac-
tuació en l’actual ordenament jurídic per fer de manera més efectiva el combat con-
tra la segregació. Ens cal esprémer la Llei d’educació de Catalunya i elaborar un 
nou decret d’admissions a fi de garantir una millor protecció del dret dels infants a 
l’educació. L’experiència assenyala que quan s’han fet polítiques actives amb corres-
ponsabilitat de tothom s’han aconseguit avenços significatius.

En aquesta línia, el pacte contra la segregació escolar a Catalunya insta els dife-
rents actors a ser capaços de generar consensos i compromisos entorn de com actuar 
per construir un servei d’educació de Catalunya just i equitatiu. Si no s’actua, la se-
gregació escolar continuarà sent un fenomen estructural que persistirà al llarg dels 
temps, de la mateixa manera que persisteixen les vulneracions del dret a l’educació 
que es genera.

Alhora, un sistema educatiu inclusiu capaç d’atendre la diversitat en societats 
complexes com la nostra requereix polítiques de plurilingüisme i d’interculturalitat, 
per la qual cosa reforçarem els LIC, els equips d’assessors i d’assessores en llengua 
i cohesió social. Volem una escola amb el català com a llengua comuna, que mi-
llori l’aprenentatge del català, del castellà i de l’anglès, introdueixi una segona llen-
gua estrangera i valori la riquesa que significa que al nostre país es parlin més de 
tres-centes llengües.

Vivim en una societat plurilingüe, i això és un tresor que cal cuidar i saber apro-
fitar. En aquest marc, la llengua catalana, llengua pròpia del país, esdevé la llengua 
comuna que ha de permetre a tota la ciutadania disposar d’un espai comunicatiu 
compartit, al costat de la llengua castellana. Cal garantir que l’escola catalana con-
tinuï sent el lloc on l’alumnat, amb independència de la seva llengua familiar, té 
accés a un aprenentatge suficient de la llengua catalana que li permeti la plena com-
petència lingüística. La llengua tampoc no ha de ser un motiu de segregació, sinó 
una eina efectiva d’inclusió.

Alhora, hem de garantir que l’aranès, tal com preveu la llei, sigui present en 
l’oferta educativa a Catalunya; ens hi obliga una llei d’aquest Parlament. I ho farem, 
a partir del setembre que ve, en un primer pas, amb la recuperació dels cursos d’ara-
nès a través de l’Institut Obert de Catalunya. D’aquesta manera, tothom que ho vul-
gui podrà estudiar aranès, amb independència del lloc on visqui.

També cal aprofitar l’efecte multiplicador de la capacitat d’aprenentatge lingüís-
tic que proporciona el domini de dues llengües per part de tota la població com un 
factor que ens permetrà potenciar la millora de la competència en llengua anglesa i 
en tantes altres llengües com sigui possible, aprofitant l’oportunitat que representa la 
presència als nostres centres educatius d’alumnes i famílies que ja són competents, 
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per raó d’origen, en moltes altres llengües d’ús global: l’anglès, el francès, l’amazic, 
l’àrab, l’urdú, l’hindi, el xinès.

Pel que fa a l’atenció a alumnat nouvingut que s’incorpora tardanament al siste-
ma, cal tenir present que no és una qüestió exclusivament tècnica, sinó que té una 
relació molt directa amb projectes que, en el marc d’una concepció de l’educació 
inclusiva, saben crear actituds positives i altes expectatives a l’alumnat i les seves 
famílies. Estem parlant d’una seqüència d’intervenció escolar que comença amb 
l’acollida, el reconeixement personal, l’autoestima, les expectatives, l’orientació, la 
motivació, el sentit, l’acompanyament.

Les aules d’acollida, que han estat autèntics laboratoris d’innovació, són un patri-
moni pedagògic importantíssim que només un país fràgil podria menystenir. Hau-
ríem d’aprofitar tota l’experiència de les aules d’acollida, que desperten l’admiració 
de molts analistes internacionals, per millorar les estratègies d’intervenció educativa 
i definir les línies d’actuació amb relació als nous reptes que ens planteja la societat. 
En aquest sentit, cal continuar apostant per polítiques de corresponsabilització tam-
bé amb les administracions locals, com són els plans educatius d’entorn.

Abans de passar a l’exposició del quart objectiu, he de subratllar que una escola 
inclusiva també passa per donar resposta als alumnes amb necessitats educatives es-
pecífiques, un col·lectiu aproximat de 9.500 alumnes del nostre sistema, perquè les 
dificultats individuals formen part de la societat i, per tant, de la realitat de la ma-
teixa aula. L’escola ha de viure amb normalitat aquest fet. Perquè no és estrany que 
en una mateixa aula hi hagi nens amb TDAH, noies amb altes capacitats o, entre 
moltes altres circumstàncies, nois i noies amb discapacitats visuals o auditives. El 
que no seria lògic és que en ple segle XXI l’escola no estigués preparada per a aquest 
repte. I estar preparada vol dir disposar dels instruments, els suports, l’orientació i 
el pressupost per aconseguir un sistema educatiu garant de l’avenç cap a una societat 
que afavoreixi el desenvolupament personal.

Objectiu 4: bastir un projecte educatiu de país. Això vol dir treballar amb el con-
venciment que l’alumne és l’objecte i el subjecte de l’educació, com he dit, el pro-
fessorat, la garantia de l’èxit, i el centre, el fonament del sistema. I que el model que 
forneix el sistema és una suma compartida d’interessos, projectes i voluntats que ens 
conjuren per assolir l’èxit educatiu de l’alumnat.

Quan parlem de situar l’alumne al centre del sistema volem dir que tota deci-
sió que es prengui des del departament, des dels centres..., tota decisió que pren-
gui qualsevol agent de la comunitat educativa s’ha de fer prioritzant el benestar de 
l’alumne i la millora de la seva formació. Ho deia a l’inici: volem fer una escola 
de ciutadania, de ciutadans lliures i compromesos; i, si aquest és el nostre objectiu, 
hem de treballar sota la premissa que els alumnes, que les alumnes són la mesura de 
totes les coses en l’àmbit de l’educació, i que el seu procés d’aprenentatge és la raó 
de ser substancial del sistema.

Per exemple, el cas de les decisions sobre els horaris lectius. Els informo que el 
departament clourà properament l’informe sobre l’impacte de la jornada compac-
tada. Som conscients que és una qüestió difícil, que implica multitud d’agents, per 
això cal analitzar-lo bé, generar consensos, i aplicar les mesures que faci falta, sem-
pre que ens hi corresponsabilitzem tots. Però han de ser mesures que afavoreixin 
que els alumnes estiguin actius durant les franges horàries més idònies per als pro-
cessos educatius, i que a la vegada incorporin uns hàbits alimentaris saludables i en 
els horaris que la constitució humana demana.

I entrem a parlar dels centres, a partir dels projectes educatius de centre, la pedra 
angular del sistema. Els projectes educatius de centre són la pedra angular de tota 
proposta educativa amb voluntat de satisfer les necessitats concretes de l’alumnat 
d’un centre i del territori en el qual i per al qual presten el seu servei. Els centres 
educatius han de definir projectes educatius propis, que s’adeqüin a les necessitats 
del seu entorn i a les exigències de qualitat i millora metodològica que la societat 
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reclama. L’èxit d’un model educatiu sostingut sobre un projecte educatiu de centre 
passa per garantir l’autonomia de les escoles i els instituts, així com per apoderar els 
seus equips directius i sostenir la participació activa dels claustres, perquè la defi-
nició d’un projecte educatiu ha de partir de la comunitat educativa, i els equips do-
cents, amb els equips directius al capdavant, l’han d’acompanyar.

En altres paraules: l’autonomia dels centres ha de fer aflorar equips docents es-
tables i compromesos amb l’aplicació del projecte educatiu de centre. Aquest és un 
factor clau per a l’èxit educatiu. Hem de donar veu i fomentar la participació real i 
efectiva de tots els membres de la comunitat educativa, començant pels claustres 
i pels consells escolars. L’educació és un projecte integral, per tant, fent-hi partici-
par també les famílies, com a interessades en l’èxit educatiu de l’alumnat, i el pro-
fessorat, que ha de ser el rovell de l’ou de totes les decisions. Les direccions dels 
centres no han de ser un mers gestors sinó que han d’exercir un lideratge pedagògic, 
un lideratge distribuït, compartit i cooperatiu amb tot el professorat del seu claustre.

I en aquest punt, el de la participació real i efectiva de tots els membres de la 
comunitat educativa, esdevé clau buscar la corresponsabilitat del món municipal, 
perquè hem de descentralitzar el sistema i entendre els ajuntaments com una baula 
més de l’Administració educativa. Fer-ho passa per enfortir i tornar a impulsar les 
oficines municipals d’escolarització, claus per lluitar, per exemple, contra la segre-
gació, i passa, entre altres aspectes, per potenciar els plans educatius d’entorn, els 
quals han de deixar de ser considerats un projecte secundari que es desenvolupa de-
penent de la iniciativa de cada consistori, per jugar un paper nuclear de les polítiques 
educatives municipals.

Si a començaments de 2004 posàvem les bases per al debat del Pacte nacional 
per a l’educació, que es va signar el 2006, ara és el moment de bastir un projecte 
educatiu de país, que ha de néixer també del màxim consens possible de la comu-
nitat educativa i dels agents socials, culturals, econòmics i polítics. En la base hi ha 
d’haver, de manera necessària, els projectes de centre, sòlids, consistents, eficients, 
però en l’estadi intermedi són indispensables els projectes educatius de ciutats. Els 
ajuntaments i les altres administracions locals ja no poden ser només un ens que 
ens ofereix una cartera de serveis educatius –necessària, això sí–; els hem d’ajudar a 
donar un pas endavant per tal de convertir-se també en agents educatius plens, cor-
responsables del sistema. Ja en tenim exemples alliçonadors –molts–, però cal que 
s’estenguin arreu, a cada ciutat, a cada comarca. En conec directament alguns: fa un 
parell d’anys vaig participar com a expert en el segon fòrum per a l’elaboració del 
projecte educatiu de ciutat de Manlleu, un exemple de participació ciutadana, comu-
nitària i d’eficiència en els resultats. I divendres passat mateix, l’alcalde del Prat de 
Llobregat em presentava «Interseccions», un programa d’educació, cultura i comu-
nitat, una xarxa de ciutat al servei de les escoles i els instituts, que és, en si mateixa, 
el projecte educatiu de ciutat del Prat, amb àmbits d’actuació específics i estructures 
transversals. Totes aquestes experiències, de municipis petits, de mitjans, de grans, 
de molt grans, han de ser el germen del projecte educatiu de país que ha de liderar 
el departament.

I és en aquests projectes de ciutat, comunitaris, on troben el millor encaix les 
escoles d’ensenyaments artístics no superiors de música, de dansa, de teatre, d’arts 
plàstiques, per a les quals hem de saber trobar..., tant les que són el resultat de la 
necessitat d’una oferta formativa complementària, cultural i integradora, com les 
que són una oferta més central i ja professionalitzadora, per a les quals hem de sa-
ber trobar, deia, el seu finançament. La seva importància queda palesa en els 88.961 
alumnes que enguany han cursat aquests estudis, siguin de música, de dansa, d’arts 
plàstiques, de disseny, de teatre, de circ.

Ens cal aprofundir també en la innovació i la recerca educativa, així com en la 
cultura de l’avaluació de tot el sistema, dels projectes educatius de centre, dels pro-
jectes educatius de ciutat, disposant d’un sistema complet i transparent d’avaluació 
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dels resultats educatius a tots els nivells. I aquí, com els comentava, ens ajudarà molt 
l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació.

Per assegurar l’èxit de la nostra proposta, ens cal un cos docent integrat per pro-
fessionals competents, i els puc assegurar que tenim un cos docent d’excel·lència. 
Han estat a l’alçada davant dels grans reptes que posen a prova un sistema educatiu 
com, en els anys vuitanta, la generalització de la immersió lingüística; com, fa una 
dècada, l’acollida de persones nouvingudes en el tombant de segle; com, enguany, 
un curs extraordinàriament anormal. Com a conseller d’Ensenyament només puc 
tenir paraules d’agraïment per la feina que fan cada dia. Cal, per això, un reconeixe-
ment social de la feina dels docents, perquè sense ells, sense la seva feina, la nostra 
societat seria molt més injusta. El compromís amb els professionals de l’educació 
passa per implicar-los en les decisions que es prenen, per escoltar-los, però passa 
també, evidentment, per les seves condicions laborals.

Per això, per exemple, continuarem convocant oposicions, per tal de portar al 
cos docent una estabilitat que ara no té, i redefinint la carrera professional del pro-
fessorat. Enguany s’han convocat unes dos mil places, la majoria de secundària, i 
en seguirem convocant. El nostre objectiu és que d’aquí a cinc anys hi hagi només 
entre un 8 i un 10 per cent d’interins, que és el marge amb què solen treballar els 
sistemes educatius d’altres països europeus. Parlant d’oposicions, crec que és evident 
que cal exigir-nos un canvi de model d’oposicions, sent conscients que bona part es-
tan constrets per un marc estatal; però, tot i així, podem fer propostes pròpies. Pro-
postes pròpies per tal d’orientar les oposicions que ens permetin avaluar millor les 
competències professionals del professorat que s’hi presenta, i que..., en les quals la 
pràctica docent sigui un element essencial. No ens podem permetre el luxe de tenir 
alumnes del segle XXI amb professors formats amb criteris del segle XX.

Revertir aquesta situació passa també per replantejar la formació inicial i la for-
mació contínua del professorat. Com impulsar de manera transversal l’assoliment 
d’una veritable cultura competencial digital i innovadora com un agent transforma-
dor de la comunitat educativa.

Un punt i a part es mereix la formació professional, a qui massa sovint potser no 
li prestem excessiva atenció, almenys de portes enfora. L’hem de reforçar, l’hem de 
sacsejar i tot –en la mesura adequada que calgui– i l’hem de dotar del prestigi públic 
que la faci atractiva, a partir de les polítiques d’orientació efectives i d’una major 
projecció pública de la seva oferta i dels seus indiscutibles èxits formatius i d’inser-
ció laboral. Com a societat, no ens podem permetre el luxe d’entendre els cicles for-
matius com un repositori d’alumnes. La formació professional no és això. La nostra 
formació professional ja no és això, i ho hem de saber transmetre a la societat, als 
seus futurs alumnes, a les famílies, a tothom. Només us donaré unes dades: el 54,46 
dels graduats en cicles de formació professional treballen al cap de nou mesos d’ha-
ver finalitzat els estudis. Un 35,71 per cent segueix estudiant, i només un 9,83 nou 
mesos després es troba encara en situació de buscar feina. És evident que la forma-
ció professional és una molt bona opció de futur, una molt bona opció de formació, 
una molt bona opció d’educació –superior, també.

En segon lloc, volem situar la formació professional al centre de l’avenç pro-
ductiu del país. Ens cal una formació professional arrelada al territori, que sigui 
dinamitzadora de la seva economia, i un factor clau en la seva competitivitat. Això 
necessita vinculació dels centres al seu entorn empresarial, comercial i industrial, 
territorial i sectorial. Una aposta decidida pel model de formació professional dual, 
posant totes les facilitats per tal que cada vegada més empreses s’hi sumin. Complir 
amb aquests objectius passa per dotar-nos de les eines, dels instruments necessaris 
per fer-ho possible. Per aquest motiu és imprescindible desplegar la Llei de formació 
professional amb consens amb agents econòmics, socials, i dotar l’Agència Pública 
de Formació i Qualificació Professionals, i aprovar el nou pla de formació professio-
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nal de Catalunya en tot moment de la mà i amb plena col·laboració amb el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies.

Em queden cinc minuts, i els sintetitzaré el que em resta per dir. I, en tot cas, 
d’algunes de les coses, evidentment, vostès poden preguntar-les en el torn posterior; 
com, de fet, poden preguntar de tot el que vulguin, evidentment.

Volem potenciar l’Institut Obert de Catalunya, que ara ja dona servei a 32.000 
alumnes, però que amb la necessitat de formació continuada professional i formació 
continuada de persones adultes, de persones que volen retornar al sistema, té una 
eina de conciliació de la vida d’estudiant d’aquestes persones amb la seva vida la-
boral molt important. 

Volem replantejar el finançament dels centres docents, ja els ho hem dit, amb 
criteris de finançament fix, per un cantó, però finançament variable, per l’altre, ate-
nent a les condicions de complexitat, de servei social, de necessitats concretes, de 
projecte educatiu de cada centre. 

Volem completar el desplegament normatiu de la Llei d’educació de Catalunya 
a tots nivells, perquè se pugui adequar la seva aplicació a les necessitats de progrés 
que l’escola actualment demana i ens urgeix.

Hem de treballar per erradicar qualsevol tipus de violència de l’escola i els anun-
cio que estem plantejant un pla d’erradicació de les violències als centres escolars, el 
bullying, l’assetjament sexual, la violència masclista i contra les dones, la discrimi-
nació per raó d’origen, de creença, d’identitats de gènere, d’orientació sexual. Un pla 
compromès amb el benestar de l’alumnat i amb la seva formació; compromès, com 
els deia, amb la formació del professorat; amb la dotació de la direcció del centre 
i amb la inspecció de les eines necessàries per aconseguir centres educatius lliures 
de violència.

Estem treballant en una reestructuració del departament que he encarregat a la 
secretària general i que l’està acabant; un procés de reestructuració que, seguint els 
informes de la UNESCO i la pràctica internacional, contemplarà el canvi del nom 
del Departament d’Ensenyament a Educació, i que comportarà també alguns can-
vis, no en nombre de direccions generals, no en nombre de secretaries i en cap cas 
d’augment d’alts càrrecs –en cap cas–, però sí que comportarà, per exemple, la fusió 
de les direccions generals actuals d’infantil i primària i de secundària i batxillerat 
en una única direcció general, i la creació d’una direcció general, com els he dit 
abans, específica, dedicada a les qüestions d’innovació, recerca educativa i cultura 
digital.

El departament els proposa, doncs, un pla de treball ambiciós amb objectius 
clars i tangibles que prioritzen les necessitats de l’alumnat, el treball amb tota la co-
munitat educativa i la millora de les condicions laborals dels mestres, entesos com a 
servidors públics. Soc conscient que hi ha aspectes del sistema i del model educatiu 
als quals no he fet esment, malgrat això, de ben segur que vostès m’hi interpel·laran. 
Però, malgrat tot, el que és evident és que moltes de les mesures que proposem no es 
podran desenvolupar amb uns pressupostos prorrogats i que haurem d’esperar a de-
senvolupar-les amb uns nous pressupostos. I també és evident que no es podran des-
envolupar si els nous pressupostos no doten les polítiques educatives de més inver-
sions. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

Aquí ens hi hem de corresponsabilitzar tots, el Govern i vostès, els grups parla-
mentaris, perquè, si estem d’acord en la necessitat de reforçar el sistema educatiu, 
hem de ser capaços de posar-nos d’acord a l’hora de trobar els recursos suficients per 
impulsar-ne els canvis per aconseguir la seva millora. Un model educatiu –i acabo, 
senyor president– d’excel·lència, que garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió, 
prioritzi la millora dels resultats educatius i en el qual la formació professional si-
gui un element cabdal en l’equitat. Un model educatiu amb vocació de servei públic, 
lleial als valors republicans i compromès fermament amb el poder transformador de 
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la societat que pot tenir l’educació per crear ciutadans lliures. Un model educatiu 
compromès amb l’alumne, amb el professorat i amb les famílies.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats; moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, conseller, per la seva exposició. Ara tindrà temps per poder am-
pliar-la amb les preguntes dels grups parlamentaris. En aquest sentit, hi ha algun 
grup parlamentari..., volen que suspenguem la sessió durant un quart d’hora? (Pau-
sa.) No? (Pausa.) Molt bé. Doncs continuaríem, si ningú ho vol. 

El que sí que els agrairia és, si hi ha algun grup parlamentari que, abans d’ini-
ciar el seu torn, volgués comunicar alguna substitució d’alguns dels seus membres? 
(Sonia Sierra Infante demana per parlar.)

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Per part de Ciutadans, Susana Beltrán és substi-
tuïda per la diputada Elisabeth Valencia, i Héctor Amelló és substituït pel diputado 
Nacho Martín.

El president

Gràcies, diputada. Algun altre grup parlamentari? (Pausa.) No? (Pausa.) Doncs 
molt bé.

Iniciaríem aquest torn d’intervenció dels grups parlamentaris començant, preci-
sament, pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Li donaré la paraula per un temps de 
deu minuts a la il·lustre diputada senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bona tarda, diputats, diputades, representants 
de la comunitat educativa que avui ens acompanyen. Ben tornat, senyor Bargalló, 
i molts encerts en la seva tasca. Les seves predecessores, la senyora Irene Rigau i 
Clara Ponsatí, van acabar imputades per col·laborar en dos referèndums il·legals, i 
una altra predecessora, la senyora Meritxell Ruiz, va deixar el càrrec perquè no vo-
lia tenir problemes amb la justícia. Així que la primera pregunta que li he de fer és: 
vostè es compromet aquí, en seu parlamentària, a dir que no trobarem un titular que 
digui que el conseller d’Ensenyament, el senyor Josep Bargalló, està imputat per 
desobediència? Seria molt important donats els antecedents que tenim.

També li hem de dir que estem molt amoïnats per la seva primera intervenció al 
Ple, una intervenció on va fer servir sis cops la paraula «autoritat» –set, si comptem 
el pronom–, i avui l’ha tornat a fer servir quatre vegades més. I aquesta paraula, 
«autoritat», sempre és per dir que vostès són l’única autoritat educativa a Catalunya. 
La veritat és que el seu autoritarisme fa por i també fa por el seu desconeixement 
de l’estat de dret i el seu nul respecte per la separació de poders. Si a les escoles 
catalanes hi ha robatoris, assetjament, ciberassetjament, abusos sexuals, assassinat, 
vostès ni poden ni han de ser l’única autoritat, hi ha d’intervenir la justícia. És que 
així funcionen els estats de dret. Sabem que no els agrada, sabem que el que volen 
és triar els jutges i ser l’única autoritat, però és que afortunadament vivim en una 
democràcia amb una separació de poders.

I si les famílies consideren que s’estan vulnerant els seus drets, per exemple, en 
el tema lingüístic, tenen dret a denunciar-ho a la justícia. I si el professorat consi-
dera que s’estan vulnerant els seus drets, per exemple, amb les pagues extres, tenen 
dret a portar-ho a la justícia. I si els ajuntaments consideren que s’estan vulnerant 
els seus drets, per exemple, amb el pagament de les escoles bressol, ho poden por-
tar a la justícia. He posat tres exemples reals que s’han portat a la justícia i s’han 
guanyat. Segurament per això a vostè no li agrada i vol ser l’única autoritat educa-
tiva, per poder fer el que vulgui impunement sense que ningú li digui res. Però l’hi 
repeteixo, encara que no li agradi, afortunadament vivim en un estat de dret amb 
separació de poders.
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D’altra banda, si tenim en compte que vuit de cada deu inspectors són posats a 
dit..., abans vostè deia que vol arribar, amb el tema del professorat, a un 8 per cent 
d’interins, em sembla perfecte. Tant de bo hagués dit el mateix del tema inspectors, 
perquè resulta que el 80 per cent estan posats a dit per vostè. No m’estranya que 
molts professors i moltes famílies no hi confiïn, perquè és que els inspectors els ha 
posat vostè a dit. Avui mateix llegia que al meu poble, Rubí, hi ha hagut professorat 
que ha denunciat que una altra part del professorat va amb llaços grocs, i què ha dit 
l’inspector –segurament un d’aquests vuit de cada deu que vostès han posat a dit–? 
Doncs que li sembla perfecte. Llavors li hem dit: «Molt bé, això, ens ho posa per 
escrit.» I què ha dit l’inspector: «Ah, no; per escrit això no ho posem.» Clar, és que 
és normal que les famílies, que el professorat confiïn més en la justícia que en vos-
tès. Tot i que repeteix que vol ser l’única autoritat educativa, afortunadament, senyor 
Bargalló, vostès no són l’única autoritat educativa a Catalunya.

En aquella mateixa primera intervenció al Ple vostè va repetir –i avui ho ha tor-
nat a fer– un dels mantres preferits del nacionalisme, que és que l’escola catalana 
és un model d’èxit. Bé, vegem el que vostès consideren un model d’èxit: Catalunya 
és, amb molta diferència, la comunitat autònoma amb més barracons, vostè mateix 
ho ha dit fa una estona, més de mil; però és que resulta que la segona és Andalusia, 
que en té tres-cents, i hi ha comunitats autònomes que ni tan sols en tenen. Llavors, 
com poden considerar un model d’èxit un sistema educatiu que té un problema de 
barracons estructural, que quan menys n’hi han hagut, n’hi han hagut set-cents? No-
saltres considerem que no pot ser un model d’èxit un sistema educatiu amb més de 
mil barracons i vam presentar una moció en l’anterior legislatura per acabar amb 
aquesta xacra, que es va aprovar, però no van fer res. Una altra pregunta: vostè es 
compromet que en els propers pressupostos els diners dels «xiringuitos» polítics i 
de les ambaixades aniran a erradicar els barracons?

Més exemples del que vostè considera un model d’èxit. Segons l’informe PISA 2015, 
Catalunya és la comunitat autònoma amb pitjors resultats dels alumnes d’origen es-
tranger de tot Europa..., bé, de tot Espanya i de tot Europa. La diferència entre alum-
nes nadius i alumnes immigrants a Catalunya és del 62 per cent, mentre que a la res-
ta d’Espanya és del 42 per cent, i la mitjana europea és del 37,8. No només hi ha un 
problema amb els resultats acadèmics, és que resulta que un de cada quatre alumnes 
d’origen immigrant no se sent satisfet ni integrat al sistema educatiu català. Això és 
gairebé el doble del que senten a Madrid o a Andalusia. Com poden considerar un 
model d’èxit el ser la comunitat autònoma, la regió d’Europa, amb més fracàs esco-
lar..., amb més diferència –per ser exactes– entre els resultats dels estudiants nadius 
i els estudiants immigrants segons PISA 2015?

Més dades en aquest sentit. Els alumnes castellanoparlants de tots els nivells 
socioeconòmics –ho repeteixo: de tots– treuen pitjors resultats que els alumnes ca-
talanoparlants del mateix nivell socioeconòmic segons PISA 2015. Aquest és el seu 
model d’èxit, que els alumnes castellanoparlants treguin pitjors resultats que els ca-
talanoparlants? 

Vostè parlava de cohesió social, que és un altre dels mantres preferits del nacio-
nalisme, però els estudis internacionals, quan parlen de cohesió social al sistema 
educatiu, del que parlen és de la qualitat del sistema, de l’equitat de sistema i de la 
igualtat d’oportunitats, que s’ha oblidat, vostè, d’aquest ítem a la seva diapositiva. 
No podem parlar de cohesió social en un sistema educatiu on alumnes immigrants, 
alumnes castellanoparlants treuen pitjors resultats.

Però és que, a més, vostè ha parlat de la cohesió territorial i resulta que depenent 
d’on has nascut de Catalunya tens vuit cops més possibilitats de fracàs escolar; dins 
de Barcelona, d’un barri a un altre. Com poden parlar d’equitat i d’igualtat d’opor-
tunitats quan, depenent d’on has nascut, tens vuit vegades més possibilitats de fra-
càs escolar? Però és que, a més, a totes les escoles privades de Barcelona hi ha tres 
llengües vehiculars, mentre que a les públiques només n’hi ha una. Si els alumnes 
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que poden pagar tenen la possibilitat d’estudiar en tres llengües vehiculars i els que 
no s’ho poden pagar només poden estudiar en una, això va en contra de l’equitat, de 
la igualtat d’oportunitats i de la cohesió social, però també de la territorial, perquè 
és que hi ha parts del territori on no hi ha cap escola que tingui tres llengües vehi-
culars, ni públiques ni privades.

Seguim amb el model lingüístic. Segons les anteriors conselleres, a les escoles 
catalanes es donen classes en –que quedi clara la preposició, «en», no «de»– es-
panyol i anglès. I quan demanaves xifres i dades, per veure quina era la quantitat, 
deien: «No, no, és que això depèn del projecte lingüístic de cada centre.» Els vam 
demanar al departament, resposta: «Han d’anar a cada web a mirar el projecte lin-
güístic de centre», suposo que pensaven que no ho faríem, però com que som molt 
treballadors, sí que ho vam fer. Quin és el resultat? Que a la majoria de webs de cen-
tres escolars de Catalunya no apareix el projecte lingüístic de centre. Ho vam tornar 
a demanar al departament. Quina va ser la resposta? «No tenim aquesta informació, 
ja veurem com els la donarem.» Bé, la pregunta és: si no tenen aquesta informació, 
com durant anys han dit que aquí es donen classes en espanyol?, si no tenen les da-
des, si no ho saben –segons la resposta que jo tinc per escrit, eh? Amb quin rigor 
han donat aquesta informació? I més important: ens donaran els projectes lingüístics 
de cada centre de Catalunya com hem demanat? No; molt bé. Molt bé, tornarem a 
demanar empara a la Mesa, doncs.

Una altra qüestió. La Comissió de Peticions del Parlament Europeu els han en-
viat una carta, a la Generalitat, per demanar més informació sobre el que anome-
nen, cito textualment, «immersió total en català a l’escola», i els recorden que han de 
complir la sentència 31/2010, del Tribunal Constitucional –perquè és el que té Euro-
pa, que s’han de complir el que diuen les resolucions del Tribunal Constitucional–, 
que considera que l’espanyol també ha de ser llengua vehicular a Catalunya. Pensen 
complir aquesta sentència ara que els ho demana el Parlament Europeu?

Després ha parlat de l’escola inclusiva. Es comprometen a que els nens, per exem-
ple, amb trastorn d’espectre autista tindran menjadors? Es podran quedar al menja-
dor, cosa que ara no poden fer? Podran anar de colònies amb monitors especialit-
zats? Els nens sords tindran intèrprets de signes totes les hores, cosa que ara mateix 
no passa?

Finalment, vostè va afirmar públicament en el seu primer acte públic com a con-
seller, cito textualment les seves paraules: «El departament defensarà sempre els i 
les mestres i el professorat.» La veritat és que jo, com a professora, celebro aquestes 
paraules. Les meves preguntes són: retornarà al professorat les condicions laborals 
d’abans de les retallades? Deixaran de ser els professors catalans els únics de tot Es-
panya que no han recobrat totes les pagues extres? Perquè això sí que seria defensar 
el professorat. Pensa reduir l’horari lectiu i abaixar les ràtios perquè puguin donar 
l’atenció personalitzada que requereix el nou sistema d’avaluació que vostè proposa? 

I quines accions ha fet per defensar el professor expedientat Francisco Oya? Ha 
parlat ja amb ell per saber la seva versió dels fets i poder-lo defensar? Perquè les se-
ves paraules són: «El departament defensarà sempre els i les mestres i el professo-
rat.» I a aquest professorat de Rubí, que s’ha queixat pels llaços, també el defensarà? 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) I ja per 
acabar –perquè veig que està sonant–, vostè creu que rebre correus amb aquestes 
signatures, correus oficials de departament amb un llaç groc, dona la sensació de 
que treballen per a tots? Ja sabem que el senyor Torra només vol governar per als 
dels llaços grocs, ho ha dit públicament; ja sabem que TV3 només emet per al públic 
que porta un llaç groc, i sembla que el Departament d’Ensenyament, pel que veig en 
els seus correus electrònics, també governa només, també volen dedicar l’ensenya-
ment només als que porten els llaços grocs. 

Molts gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Continuarem amb la intervenció del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula la il·lustríssima senyora Es-
ther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bé; moltes gràcies, president. Bona tarda. Honorable conseller, començo agraint-
li l’exposició detallada del seu pla de govern. Voldria saludar també la secretària ge-
neral, el secretari de Polítiques Educatives, que ens acompanyen, i les persones en 
general del seu equip. A tots ells els desitjo, doncs, en nom del grup, del meu grup, 
molts encerts per al bé de l’educació d’aquest país. I una salutació també als repre-
sentants de sindicats i de la comunitat educativa que ens acompanyen o bé que ens 
segueixen per les xarxes socials. 

Miri, apreciem un canvi de discurs, que valorem positivament. Realment, doncs, 
ha parlat de moltes coses –en podem, també, parlar–; però, en general, les seves pa-
raules ens sonen bé però hem de veure com les concretem i si és capaç de passar de 
les paraules als fets. Perquè partim d’on partim, per tot el que deia realment necessi-
taríem gairebé més d’una legislatura –i em quedo curta– per assolir els objectius que 
vostè parlava. I, realment, avui dia no sabem encara ni si estem davant d’un govern 
breu, de transició, perquè això encara no ens ho han aclarit. 

I vam conèixer aquest conseller en un moment molt diferent, amb un govern di-
ferent, un govern d’esquerres. He de dir que, en algun moment del seu discurs, fins 
i tot, doncs, m’he sentit reconeguda en alguns fragments, però ara, com deia, estem 
en un moment molt diferent, està en un altre govern, té uns socis amb els quals no 
compartim l’enfocament de bona part de les seves polítiques educatives, i, per tant, 
la primera pregunta que li he de fer és si assumeix que els governs que l’han prece-
dit, amb polítiques de retallades d’inversió educativa, de professorat, de programes 
d’inclusió i equitat que havien caracteritzat els governs d’entesa, amb una deliberada 
manca de planificació o de construcció de centres educatius, amb l’abandonament 
de l’educació zero-tres i un llarg etcètera, si reconeix que tot això ha perjudicat la 
igualtat d’oportunitats d’accés a l’educació dels nens i nenes d’aquest país. I, si és 
així, si considera que cal revertir totes aquestes polítiques. O, dit d’una altra manera, 
conseller, li demano si vostè serà capaç també d’esmenar la plana als seus prede-
cessors de Convergència, que són, al final, els seus socis de govern. I l’hi pregunto 
perquè ens preocupa que, malgrat les seves bones paraules i els anuncis que avui 
mateix feia, doncs pugui acabar donant continuïtat a un programa convergent en 
matèria educativa. I, per això, aprofitarem aquesta intervenció per demanar-li algun 
aclariment o concreció. 

I ho dic perquè..., bé, i també li vull dir, no?, que pot comptar amb el suport del 
Grup Socialista per tirar endavant polítiques educatives o mesures concretes orien-
tades a garantir aquesta igualtat d’oportunitats, a revertir les retallades dels últims 
anys, a millorar l’èxit educatiu en termes d’equitat, però també, doncs, sigui cons-
cient que, evidentment, serem exigents en el nostre paper d’oposició i que ens troba-
rà davant si volgués fer, en lloc de polítiques educatives, política a les escoles –això 
no ho podríem permetre–, o, fins i tot, polítiques de qui dia passa, any empeny; d’un 
govern de transició. Avui no ens ho ha semblat, per tot això que anunciava, però sí 
que hem de dir que l’educació d’aquest país, doncs, ni s’ho mereix ni s’ho podria 
permetre, perquè educació és benestar, és progrés, són oportunitats i, al final, és 
també futur per als ciutadans. 

I, per tant, voldria començar parlant de l’infrafinançament que pateix l’educació 
pública d’aquest país. En parlava vostè al final. Coneix millor que ningú que estem 
al 2,8 per cent del PIB en inversió, molt lluny del 6 per cent que establia la mateixa 
Llei d’educació; tenim 500 milions menys de despesa que el 2010, i també estem 
lluny de la mitjana d’inversió que fan altres països europeus en, potser, el pilar més 
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important de l’estat del benestar. Ja sabem que no tot és finançament, que es poden 
prendre decisions que no costen diners, però segur que estem d’acord que, si no som 
capaços de millorar en inversió, difícilment podem afrontar els reptes educatius que 
tenim plantejats. 

I, com que estem convençuts que, si hi ha un problema a l’educació catalana en 
aquests moments, aquest és el de les desigualtats i la segregació escolar, també vol-
dria demanar-li que dediqués tots els esforços necessaris per tirar endavant aquest 
pacte que mencionava contra la segregació, per una escolarització equilibrada, jun-
tament amb el síndic, amb el conjunt de la comunitat educativa, perquè, si ens fixem 
en les xifres, per exemple, tenim que un 80 per cert de l’alumnat d’origen estranger 
va a l’escola pública; tenim nivells de segregació escolar superiors a la segregació 
urbana en determinats barris o municipis; tenim centres estigmatitzats, i, evident-
ment, doncs, això no és una catàstrofe natural, sinó que hi ha marge per fer política 
educativa. 

I, per això, li demanem que ho faci, que reguli, com vostè ha dit, el procés d’ad-
missió de l’alumnat, amb mesures valentes, que poden no ser fàcils, fins i tot poden 
no ser populars, però en això l’acompanyarem. Nosaltres hem presentat al respecte, 
doncs, propostes: per exemple, doncs, suprimir el criteri complementari en situa-
cions d’empat per famílies..., per alumnat amb famílies que són exalumnes; limi-
tació de la matrícula fora de termini de l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials a centres socialment desafavorits, o que garanteixi que els centres concertats 
informin sobre el règim legal de les quotes, especialment del caràcter voluntari i no 
associat a l’escolarització. N’hi ha moltíssimes; aquestes en són unes quantes, no?

Però, en qualsevol cas, doncs, celebrem la voluntat d’elaborar aquest nou decret 
d’admissió. Voldríem, no?, que, tot i que acaben de ser renovats, doncs, poguéssim 
parlar de no renovació dels concerts de les escoles que segreguen. I sí que li exigi-
rem que els centres sostinguts amb fons públics, doncs, siguin corresponsables, que 
rebin un finançament suficient si compleixen amb els objectius del Servei Públic 
d’Educació, però que, si no ho fan, se’ls retiri el concert. Compartim que es rebi..., 
per tant, que els centres rebin en funció de les necessitats i, per tant, no de manera 
lineal, sinó en funció de les necessitats. 

Un altre tema molt important a revertir: la manca de planificació, gravíssima, 
en l’educació secundària –i miri que el departament ha tingut, doncs, dotze anys 
abans per detectar aquestes necessitats–, vinculada a la política de no construcció 
de centres. Tenim, com es deia, més de mil cent barracots, tenim problemes d’en-
velliment, de falta de manteniment de molts d’aquests centres. No m’imagino com 
estaria aquest país sense la inversió que va fer el Govern d’entesa. Tenim instituts 
saturats; una fuga del 14 per cent de l’alumnat en el canvi d’etapa primària-secun-
dària de pública a concertada, i ens falten, doncs, places púbiques de proximitat en 
molts municipis com Barcelona.

I li pregunto, doncs, què ofereix a aquestes famílies, no? Ofereix escolaritzar en 
centres concertats del barri? O en centres públics d’un altre districte? Què pensa fer 
de cara al proper curs? No sé si està en condicions d’anunciar la construcció d’al-
gun centre educatiu a Barcelona, per exemple, o si..., n’ha parlat, de quina manera, 
doncs, tirarà endavant aquesta compra de determinats centres concertats amb baixa 
demanda de matriculació o amb problemes econòmics, i, si és així, doncs, quin seria 
el cost de l’operació. O quin futur poden esperar els mestres d’aquestes escoles. Aquí 
sí que li agrairíem algun aclariment. 

Passaré de puntetes sobre els tancaments de grup de P3; novament se’n tancaran 
trenta-nou mentre s’ha ampliat l’oferta de concertada a vint-i-sis nous grups. Si ho 
mirem en perspectiva en els últims anys, de 675 grups de P3 tancats, 551 eren pú-
blics; per tant, això és molt significatiu, i no ha estat gens casual. I aquí, doncs, reite-
rem algunes propostes que fèiem a l’anterior Govern, que mai van complir, malgrat 
que hi han mocions aprovades, que era que es mantinguessin totes les línies en la 
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preinscripció, per permetre a les famílies escollir de debò, o que no tanquin cap lí-
nia de manera unilateral. I, per tant, ens creiem, aquí sí, també, la corresponsabilitat 
amb el món local i, evidentment, tenint en compte la comunitat educativa. 

I en un darrer apunt en aquest capítol de manca de planificació, esperem, doncs, 
que estigui en condicions –ho ha fet– de garantir que tot el professorat de secundària 
serà necessari..., tindran tot el professorat necessari el proper curs. Però hem de dir 
que ens sembla gravíssim haver arribat a aquest punt, admetre docents que no tenen 
el màster de formació de professorat acabat, perquè això representa una injustícia 
respecte als interins, preparats, que, malgrat estar-ho, podrien quedar sense feina, 
i que, a més a més, doncs, posa en qüestió el caràcter habilitador del màster. Real-
ment, no es podrien haver fet les coses pitjor.

Un altre tema de país que no ha rebut l’impuls que caldria els últims anys ha es-
tat la formació professional. Tenim una llei aprovada el 2015, amb un calendari de 
desplegament aturat, fins al punt que a dia d’avui no s’ha aprovat ni l’adscripció 
de l’agència pública que s’hauria d’haver aprovat el 2016; per tant, això, convindran 
amb mi que no es culpa del 155. I en això li he de demanar que es posin les piles, 
que superin, doncs, d’una vegada per totes la descoordinació tradicional entre En-
senyament i Treball. I, en aquest sentit, sí que necessitarem, a la secundària, molta 
més informació, orientació, assessorament sobre les possibilitats de la formació i 
qualificació professional; necessitarem millorar l’oferta, però sobretot reduir l’aban-
donament i millorar les taxes de graduació. Sabem que s’estan fent esforços per mi-
llorar l’oferta, però potser no s’està posant tant èmfasi en millorar les taxes de gra-
duació i també en garantir la gratuïtat. Podria posar exemples de graus que poden 
costar més de mil euros l’any. I això, doncs, no està a l’abast de totes les famílies. 

N’ha parlat, també, però ens preocupa molt la implementació del Decret d’escola 
inclusiva. Ens la prenem seriosament. I hem de dir que estem molt lluny dels ob-
jectius del mateix decret. Si volem construir un sistema que doni resposta a tots els 
reptes, i, per tant, més enllà d’atendre les necessitats urgents, necessitem garantir la 
formació de professorat, i no n’hi ha prou només amb divuit docents a tot el territori. 
Cal reforçar les dotacions de professionals, perquè l’escola inclusiva no és tenir una 
vetlladora unes hores a la setmana, això no és suficient per garantir aquesta inclu-
sivitat. I, a més a més, ho hem de fer a totes les etapes educatives i en tot el temps 
educatiu, no només el lectiu, perquè, si no, què fem amb aquests nens i nenes a l’ho-
ra del menjador, els excloem?; què fem amb ells a les activitats de lleure? I també 
reducció de les ràtios; cal demanar, doncs, conseller, si podem tornar a les ràtios 
anteriors a les retallades.

I, d’altra banda, amb relació a l’abandonament de l’educació zero-tres –que n’hem 
parlat en els darrers plens, vostè també s’hi referia–, esperem veure de debò aquest 
compromís del nou Govern en la recuperació de la corresponsabilitat en el finança-
ment i en el sosteniment abans del curs 2019-2020. Ha dit que vostès seran corres-
ponsables en tot això, també en la planificació. Ens quedem amb aquest compromís 
que vostè feia, però no voldria oblidar que és necessari, doncs, complir amb el món 
municipal, perquè fins ara nosaltres ens creiem molt la corresponsabilitat, però en 
els últims anys ha estat «jo mano i tu pagues», i aquesta no és la corresponsabilitat 
que els socialistes podem convenir. I vull recordar, doncs, la gravetat d’on venim: 
no només s’han abandonat el finançament, el foment, el manteniment, sinó que es 
va desviar una partida de 80 milions d’euros a la concertada, quan ja hi havia una 
partida a tal efecte. 

Deixaré per al segon torn, doncs, cinc temes que ens preocupen, que no tindré 
temps de comentar en aquest –el servei de menjador, instituts escola, jornada com-
pactada i alguna cosa més–, però voldria, si pot ser, mig minut més, per comentar 
una darrera cosa, eh? (Pausa.)

Necessitem que es restableixi la confiança en el sistema educatiu de Catalunya 
que algunes famílies, efectivament, poden haver perdut. I la millor manera de retor-
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nar la confiança en el sistema i de promoure que les denúncies es facin per les vies 
que la mateixa Administració educativa té és que s’aclareixin els fets allà on hi ha 
hagut denúncies, no?, que es puguin donar les explicacions pertinents a partir dels 
informes d’inspecció dels centres, i, per tant, es faci un simple exercici de transpa-
rència. Em sembla que aquesta seria la millor manera de recuperar la confiança, i, 
evidentment, també renunciar a qualsevol instrumentalització de l’escola política-
ment. Em sembla que aquesta seria, segur, la millor manera, doncs, de no posar més 
en risc la convivència als centres educatius. 

Ara sí; moltes gràcies, president. 

El president

Moltes gràcies, senyor Niubó. Continuarem amb el Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem, i té la paraula la seva portaveu, la il·lustre senyora Jéssica 
Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Gràcies, conseller, per la seua intervenció; benvingut. I ben-
vinguts també la secretària general d’Ensenyament, el secretari de Polítiques Edu-
catives i els membres de la comunitat educativa que ens acompanyen.

Conseller, com vostè ha dit (veus de fons) –és que no el veig..., és que estic ací, 
ací me vinc–, el sistema públic d’educació a Catalunya està colpejat per tots aquells 
que volen destruir els consensos que tants anys hem tardat, hem trigat en acon-
seguir, que ataquen el sistema d’immersió lingüística, que fan falses acusacions 
d’adoctrinament contra els docents; en definitiva, aquells que estan utilitzant i ins-
trumentalitzant l’educació com si fos una eina llancívola i en contra de tot allò que 
hem aconseguit i que ha afavorit la cohesió social i la convivència a Catalunya. En 
això estem d’acord.

Ara bé, nosaltres creiem que el sistema d’educació públic de Catalunya també ha 
estat colpejat, també ha estat minat, també ha estat erosionat per les retallades que 
ha patit els darrers anys; retallades de més de 600 milions d’euros, que a més han 
afectat directament..., no tant contra la concertada i la privada sinó que ha anat direc-
tament contra el model públic, i, per tant, va en contra de la igualtat d’oportunitats.

Vostè, a la seua intervenció, ha demanat responsabilitat als grups parlamentaris 
en l’aprovació dels pressupostos pel proper any, i jo li pregunte si seran uns pressu-
postos per dignificar el sistema públic d’educació, perquè aquest ha de ser el primer 
pas per demanar alguna cosa a la resta de grups parlamentaris. Per tant, aquesta 
seria la primera pregunta: vostè ens demana responsabilitat i nosaltres li demanem a 
quin tipus de pressupostos ens enfrontarem, perquè, clar, això no és un xec en blanc. 

Vostè ha comentat els reptes, que en són molts, i, davant d’aquesta realitat, l’enig-
ma és si, com a conseller d’Esquerra Republicana, i veig que no soc l’única que té 
aquest dubte, mirarà més cap al model educatiu convergent com ha portat fent Es-
querra Republicana els darrers anys, principalment el Govern de Junts pel Sí, però 
fins i tot abans, o si mirarà més cap a les forces progressistes, que sabem que les 
escoles, que els centres educatius són generadores de sentit, i les posa al servei d’un 
món que volem més cohesionat, més feminista, amb democràcia real i amb justícia 
social. Ho anirem veient. I, com li comentava, els pressupostos seran la primera pro-
va per veure cap a on va.

Vostè començava dient que l’educació és un bé comú que ens ateny a totes i a 
tots i acabava la seua intervenció amb una diapositiva –ací dalt– que parlava de re-
cuperar l’esperit del Pacte nacional per a l’educació, amb el consens de la comunitat 
educativa. No podríem estar més d’acord, perquè no només s’educa a l’escola; edu-
quen la família, els mitjans de comunicació, la vida comunitària, els barris... Però 
nosaltres creiem que hem d’anar totes a una i que aquesta Llei d’educació que tenim 
ara mateix es queda curta. I, per tant, creiem que aquest consens, aquest acord al 
qual s’ha d’arribar entre tota la comunitat educativa, entre tots els agents educadors, 
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ha d’estar al servei d’una nova llei, d’un nou marc normatiu, que ha de garantir el 
servei, la titularitat i la gestió pública de l’educació, que, com deia, ha de tindre en 
compte a tots els actors educadors, que ha de democratitzar l’ensenyament i les dinà-
miques als centres educatius i que ha de seguir els principis d’igualtat i de qualitat, 
i també s’ha d’inspirar en la ILP que en la legislatura anterior Junts pel Sí i el Partit 
Popular van tombar, en l’anterior legislatura, com deia.

Vaig avançant. En la seua intervenció, vostè també li ha donat un pes important a 
l’èxit educatiu. A més, és un èxit vist des del punt de vista que nosaltres també com-
partim: no només s’està referint als resultats acadèmics sinó que va molt més enllà; 
parla de valors, parla d’aptituds, parla de competències, en la línia del que marca-
va la UNESCO. Educar ciutadania crítica i compromesa amb el món, això també 
forma part de l’èxit educatiu, però creiem que no ho podrem assolir si no fem uns 
canvis que han de ser profunds. Per exemple, en la lluita contra l’abandonament es-
colar, i no només hem de veure com reduïm el percentatge d’abandonament escolar 
prematur, sinó també, i sobretot, com reduïm l’impacte que té la situació socioeco-
nòmica i cultural de les famílies en els resultats escolars. El risc de fracàs escolar es 
multiplica per sis en l’alumnat de nivell socioeconòmic més baix, i, per tant, reduir 
aquestes desigualtats socioeconòmiques repercuteix positivament en el rendiment 
escolar i, per tant, estaria bé que pensàrem en treballar un pla d’equitat per a reduir 
aquest impacte.

Ens hem de preguntar –i aquesta també seria una pregunta que li plantejaria– 
què passa als instituts perquè entre un 17 i un 18 per cent dels adolescents, dels jo-
ves, es desvinculi del procés educatiu. Jo crec que no només hem de posar el focus 
en la situació familiar, no només hem de posar el focus en la situació en la que es 
troba l’infant, sinó també en quines són les condicions d’escolarització de centre. Per 
això –i no només ho diem nosaltres, també ho diuen les expertes–, caldria una refor-
ma integral de l’ESO que passa, per un costat, per personalitzar l’educació, per abai-
xar ràtios, per evitar vies mortes o aquelles que tenen menys prestigi, per treballar 
en l’acompanyament de les famílies durant l’escolaritat, però també per millorar la 
motivació de l’alumnat, però també del professorat. És fonamental: les expectatives 
que té el professorat sobre l’alumnat determinen també els resultats. Globalitzar el 
currículum, on s’han de reforçar els elements pràctics i, a més, aquest canvi curricu-
lar, com també s’ha comentat, ha d’anar acompanyat de noves maneres d’avaluació.

I ací, en les noves maneres d’avaluar, voldria fer dos apunts. El primer: nosaltres 
no estem d’acord –no ens agraden, creiem que són injustes– amb les proves externes. 
No m’estic referint a les proves que venien per la LOMCE, sinó a les proves que es 
fan directament a Catalunya. Per què no ens agraden? Doncs perquè, per un costat, 
condicionen el procés d’aprenentatge durant tot el curs escolar, que ja van orientats 
només a presentar-se a aquelles proves i, per un altre costat, perquè afavoreixen la 
competència entre centres. 

Això va ser una discussió que vam tindre l’anterior legislatura. La consellera 
sempre deia que no, perquè no es podien publicar els resultats i els rànquings. Jo 
ara mateix li podria ensenyar les pàgines web de determinats centres educatius que 
reben diners públics i que estan publicant els resultats de les proves. Per tant, sí que 
m’agradaria saber com es planteja revertir aquesta situació, o potser no perquè hi 
està d’acord, no ho sabem.

I, en segon lloc, sobre les avaluacions, si volem avaluar de manera diferent, hau-
rem de preparar el professorat perquè avalue de manera diferent. I també les compe-
tències que ha d’impartir i quines són les noves metodologies. Vostè ha expressat la 
voluntat de millorar la formació del professorat inicial, però també en exercici, però 
no ha arribat a concretar res. No sé si té algun pla específic pensat.

Continue amb altres temes. Diu l’Aina Tarabini, que és doctora en sociologia de 
l’Autònoma, i que és experta en educació, que l’agenda contra l’abandonament esco-
lar s’ha de combinar amb l’agenda contra la segregació educativa. I ací entrem en un 
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altre tema del qual també volia parlar, que és segregació. Vostè ha parlat, ha dit, ha 
afirmat que aquesta legislatura –que és un compromís seu i també del síndic– serà 
la de la lluita contra la segregació, de la qual cosa ens alegrem, perquè ja fa huit 
anys, o deu anys, que el síndic va fer el seu primer informe sobre segregació, i l’an-
terior legislatura no vam aconseguir tirar endavant ni revertir la situació. Nosaltres 
creiem que entre altres coses això passa per una composició social equilibrada als 
centres educatius.

I ací em referiré als instituts escola. A nosaltres és un model que ens agrada, 
perquè, com comentava, sí que va en la línia d’aprofundir en la coherència pedagò-
gica, però també creiem que és un model que en determinats llocs, territoris, bar-
ris o centres no seria bo mantindre’l o potenciar-lo perquè precisament el que fa és 
continuar estigmatitzant aquell centre i no permet trencar amb aquesta composició 
homogènia dels grups.

Ha parlat d’apoderar els docents. Apoderar els docents també és millorar les se-
ues condicions laborals. Ens alegrem, ens felicitem de l’acord per a la reducció de 
l’interinatge. L’anterior legislatura vam aprovar una moció en la qual es parlava que 
el 2018 ja estaria la taxa en el 5 per cent, ara anem al 8 per cent el 2022; si és més 
realista i finalment ho podem tirar endavant, doncs, molt que me n’alegre. Però tam-
bé hi han algunes qüestions, com la reducció de la segona hora lectiva, l’ampliació 
de tots els nomenaments de terços de jornada a mitges, la reducció de dos hores 
lectives als majors de cinquanta-cinc anys i la recuperació de les pagues de 2013 
i 2014, que estan pendents. No sé si té alguna idea pensada per, bé, anar revertint 
aquesta situació.

Més coses que també serien apoderar els docents i que també anirien en la línia 
de lluitar contra la segregació: els recursos suficients per atendre la diversitat a l’aula. 
Saben, a més, que els agrupaments heterogenis són els que més afavoreixen l’equitat, 
però al mateix temps que molts centres educatius no disposen dels recursos suficients 
per poder fer front a aquesta realitat, que és més complexa. I quan parlem de neces-
sitats educatives especials m’estic referint a l’alumnat nouvingut, per un costat, però 
també aquells que tenen diversitat funcional. Ja s’ha comentat abans: el 80 per cent 
està concentrat als centres públics. En aquest sentit, els centres concertats no estan a 
l’altura, no estan fent la seua missió, no estan complint la seua tasca per la qual tam-
bé reben uns diners públics. Això m’agradaria posar-ho en relleu. I sí que vull con-
cretar, o que em concretés, què passa amb el decret d’escola inclusiva, quin és el seu 
grau d’implantació i què tenen previst per als propers pressupostos de la Generalitat.

Sobre el nou decret d’admissió, completament d’acord, creiem que serà una de 
les millors eines amb les que comptarem per lluitar contra la segregació. I sobre el 
paper i el protagonisme que han de tindre els municipis en aquest sentit, també. Ara, 
també creiem que s’hauria de limitar l’elecció de centre en favor de les necessitats 
educatives i evitar la concentració d’alumnat en funció de classe social o d’origen 
cultural. I planificar amb prou temps el mapa escolar i les necessitats futures; ja no 
és que tingam..., sigam els que més barracons tenen, és que hi ha infants que tota 
la seua etapa educativa, tant primària com secundària l’han passat en barracons. 
I moltes vegades, què passa? Doncs que aquelles famílies que tenen una situació 
econòmica millor prefereixen portar els seus fills i les seves filles a altres centres 
educatius que no siguen aquestos.

M’he quedat sense temps, oi? D’acord. El tema de la formació professional i els 
ensenyaments artístics..., ho deixaré per després.

El president

Moltes gràcies, senyora Albiach. Ara és el torn del Grup Mixt. Ens ha comunicat 
el Subgrup Parlamentari del Partit Popular que excusava la seva assistència en aques-
ta comissió, per tant, acumularíem els deu minuts en el Subgrup Parlamentari de 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Senyor Carles Riera, té la paraula. 
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Carles Riera Albert

Gràcies, president. També gràcies per aquest temps suplementari. Tenia la inter-
venció preparada per a cinc minuts. Òbviament, disposaré dels deu, no per dir mol-
tes coses més, sinó per dir-les una mica millor, en la mesura del possible.

Bé; gràcies, conseller, a vostè i a tot el seu equip per la seva compareixença. 
També una salutació a totes les persones de la comunitat educativa que estan avui 
presents a la sala. Bé, conseller, en primer lloc, jo vull parlar-li de la LEC. Nosal-
tres amb la LEC tenim un problema, ja sap que no hi estem gaire d’acord. I li vull 
recordar –vostè ja ho sap, però li vull recordar aquí públicament– que efectivament 
la LEC estableix l’objectiu del 6 per cent d’inversió en educació respecte al PIB. És 
curiós, perquè quan nosaltres qüestionem la LEC normalment els governs de la Ge-
neralitat tenen una reacció davant d’això semblant a la que té l’Estat amb la Consti-
tució i l’Estatut, és com intocable, gairebé que no se’n pot ni parlar: «És un consens, 
que va costar molt arribar-hi...», insalvable, diguéssim, per exemple, quan nosaltres 
qüestionem la política de concerts, inclosa la de concerts amb escoles de l’Opus 
Dei que segreguen per sexes, que són sectàries, etcètera.

I, en canvi, quan invoquem l’obligació, entenem, del 6 per cent d’inversió en edu-
cació, se’ns diu que, bé, que ja ho trobarem, que encara que ho digui la LEC, doncs, 
farem el que podrem. Per tant, nosaltres constatem un cert ús a la carta de la LEC 
en funció de per a què la invoquem. En aquest cas li demanaria –després parlarem 
de segregació i de concerts amb escoles sectàries– quin és el seu compromís en l’as-
soliment d’aquest 6 per cent d’inversió en l’ensenyament, tenint en compte que –no 
sé si per gaire temps, però– estem en un context econòmic de creixement –de crei-
xement. En principi, sembla ser que estem en un creixement del 3,4 per cent del PIB 
i, en canvi, en aquests moments, enguany estarem –no sé si ens acabarem posant 
d’acord en els números– en el 2,04 per cent, eh? Per tant, el pressupost d’educació 
no creix ni tan sols al nivell que creix el conjunt de l’economia. Bé, aquesta és una 
primera qüestió.

En segon lloc, també voldria posar l’accent en la qüestió de la segregació escolar. 
Per nosaltres és un tema central i principal, conjuntament amb el de la dignificació 
de les persones docents, de les quals també tindrem ocasió de parlar. Per nosaltres 
aquest és un problema fonamental, el de la segregació escolar, que realment reque-
reix una orientació estratègica, transversal, no només que impliqui el seu departa-
ment, sinó que entenem que hauria de ser una política del conjunt del Govern i de la 
societat, perquè la problemàtica és molt complexa.

I, miri, a nosaltres ens preocupa percebre que en aquests moments estem tendint 
a un model escolar basat en cinc tipus de centres diferents, i encara podríem afinar 
més: centres privats; centres concertats; i centres públics de primera, diguéssim, els 
«guais», els que fan innovació, els que tenen una AMPA fantàstica, etcètera; després 
els normals, la majoria, i després els de tercera, que serien, doncs, els que requerei-
xen una atenció especial, especial complexitat, etcètera. Si tendim a desenvolupar el 
model escolar com ens temem que és, en aquesta línia, realment estarem contribuint 
a la segregació escolar. Sota grans titulars que pretenen el contrari, però estarem 
contribuint a la segregació escolar.

Contràriament, nosaltres el que pensem és que, a més de la màxima que nosal-
tres defensem, com vostès saben, d’eliminar els concerts i de tenir un sistema únic, 
públic, universal, gratuït i igualitari per a tothom a nivell escolar, el que ens sembla 
és que en tot cas al que hem de tendir és a universalitzar la innovació, que tots els 
centres estiguin homogeneïtzats i harmonitzats pel que fa a la seva capacitat d’inno-
vació, que estiguin harmonitzats i homogeneïtzats pel que fa a la seva capacitat i 
obligació d’acollir tota la diversitat que hi ha en el seu territori, que tots els centres 
esdevinguin inclusius, realment, de tota la diversitat i totes les necessitats i singula-
ritats que venen del seu territori.
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Per tant, en aquest sentit, ens sembla que hem de tendir a això, a que tots els 
centres siguin inclusius, a que tots els centres siguin innovadors, i això el que re-
quereix no són experiments diversificadors i segregadors, sinó dotar tot el sistema 
públic dels recursos suficients per tal que tots els centres s’igualin per dalt, des del 
punt de vista d’excel·lència i de qualitat. La capacitat docent hi és, això és evident. 
El compromís de la comunitat educativa, també. El que falta és la política adequada 
i els recursos adequats.

I, bé, ara ja anant una mica més de pressa, òbviament, i encara en el terreny de la 
segregació, voldríem parlar del tema dels concerts. En el context del 155 l’Estat es-
panyol va córrer a signar la renovació dels concerts a escoles sectàries –l’Opus Dei 
està considerat a nivell internacional una secta destructiva–, que segreguen per sexe, 
entre altres –elitistes, etcètera. D’altra banda, nosaltres vam presentar, com vostè 
deu saber, un recurs per la via contenciosa. Ens va inquietar la notícia que vostè ha-
via signat aquests concerts. Ens agradaria saber què pensa fer el seu departament 
per revertir-los al més aviat possible.

Però això dintre d’una política general que nosaltres proposem de progressiva su-
pressió dels concerts i d’inclusió d’aquestes escoles en el sistema públic, que permeti 
que realment tinguem un sistema universal, públic, igualitari i gratuït per a tothom. 
En aquest sentit, hem sentit a parlar, hem vist notícies de que vostès tenien prevista 
la possibilitat d’incorporar al sistema públic algunes escoles actualment concerta-
des. Voldríem saber amb quin enfocament i amb quins objectius i amb quina línia 
estan treballant, en aquest sentit.

Bé, molt ràpidament, perquè em sembla que ara sí que estic més o menys a..., 
això, que em falten tres minuts. Molt ràpidament, voldríem parlar de la qüestió de 
l’organització dels centres i de la dignificació de les plantilles docents i del pro-
fessorat. I també saben que, a nosaltres, els decrets de direccions, d’autonomia de 
centres, de plantilles no ens agraden. Pensem que la seva concepció i com l’estan 
aplicant contribueix –tant de bo ens equivoquem, però–, a mitjà i llarg termini, a 
la liberalització d’un mercat docent, cosa que ens semblaria desastrosa, i a una certa 
liberalit za ció de models educatius, eh?, per competència de centres, per diversifica-
ció de centres, etcètera. Però també contribueix, per tant, a la segregació, en conse-
qüència, i també a una pèrdua de democràcia en els centres, substituint el que era 
un model tradicional en la nostra escola pública molt democràtic i molt participatiu 
que, sobretot, es recolza en els consells escolars, en els claustres, etcètera, per un 
model vertical, gestor, gerencial, etcètera, que sens dubte farà perdre capacitat i po-
tencialitat al sistema educatiu. 

I, pel que fa a la millora en les condicions laborals de les plantilles docents, a 
nosaltres ens sembla que de la mateixa manera que serà prioritària –i en parlaré en 
la segona intervenció– la defensa política dels docents..., l’escola pública catalana 
ha demostrat ser resistent i resilient als intents d’intervenció despòtica per part de 
l’Estat espanyol; una bona estructura d’estat, efectivament; amb una única autoritat 
educativa, com vostè ha dit; que és un bon exemple des del punt de vista de com 
generar altre tipus de sobiranies en altres àmbits. Això també requereix la defensa 
política dels docents, als atacs polítics discriminatoris que venen per part de l’Estat 
i de determinats agents polítics, però això ha d’anar acompanyat d’una defensa de 
les seves condicions laborals. I vaig molt ràpidament perquè em queda un minut. 
(Veus de fons.)

A vostè li deu semblar potser un tema... –dos, gràcies–, potser a vostè li deu sem-
blar un tema menor allò de la reducció de les dues hores als majors de cinquanta-cinc 
anys, potser li deu semblar un tema menor, perquè no són molts diners, però li puc..., 
vaja, seria una mica pretensiós per part meva, eh?, però li puc dir que crec que això 
pot marcar un bon començament o un mal començament de les relacions del depar-
tament amb com a mínim una bona part dels docents i de les docents d’aquest país. 
Per tant, allò, per començar amb bones maneres, o no tantes, jo crec que és un tema 
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que haurien de mirar-se amb «carinyo» i amb cura. Com, efectivament, allò de la 
reducció de l’horari lectiu de la docència, i passar de dinou a divuit hores lectives 
a secundària i de vint-i-quatre a vint-i-tres a primària. Efectivament, la recuperació 
de les tres pagues extres perdudes entre el 12 i el 18. I, efectivament, també, com ja 
s’ha dit per part d’altres grups, passar dels terços a les mitges jornades. 

L’interinatge; estem al 32 per cent, quan la Unió Europea ens recomana el 8 per 
cent. I, d’altra banda, una cosa bàsica, que és de justícia: la consolidació i pacte 
d’estabilitat del personal interí. Això també em sembla que seria un tema molt im-
portant. Tenint en compte que òbviament el que hem de fer és reduir ràtios, perquè 
la reducció demogràfica no l’hem d’orientar a la reducció de places i de línies, sinó 
que pel que l’hem d’aprofitar és per reduir les ràtios. I augmentant el personal do-
cent –pensi que ens en falten 7.200 per arribar al nivell del 2010– realment podríem 
aconseguir aquest objectiu de que tota l’escola fos inclusiva, innovadora, etcètera.

I, per últim, també, temes que no són menors i que li’n vull fer esment: tornar als 
cicles de sis anys en lloc dels nou per la promoció professional del professorat i les 
substitucions cobertes des del primer dia de la baixa laboral.

Tot això són objectius que ens semblen bàsics i imprescindibles per part del pro-
fessorat per tal de recuperar una dignitat que mereixen, unes condicions laborals 
adequades per fer bé la seva tasca en favor del conjunt de la comunitat educativa i 
dels docents, tenint en compte que tenim un augment de la demanda de places pú-
bliques, tenim un augment de la demanda d’escola pública, i ens trobem amb un 
sistema que ara per ara no és capaç de donar resposta a tota aquesta demanda; per 
exemple a Barcelona, on estem tenint dificultats per donar resposta de proximitat, 
que no ens expulsi gent cap a l’escola concertada, etcètera.

Per tant, hem de posar l’escola pública a l’alçada aquests objectius polítics, doncs, 
que l’escola ha de contribuir a la nostra societat, que és a la seva igualtat i a la seva 
cohesió i al seu desenvolupament humà.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Ara, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la pa-
raula el seu portaveu, l’il·lustríssim senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. Conseller, secretari general, secretari de Polítiques Edu-
catives, membres del departament, membres de sindicats... En primer lloc, agrair 
la seva exposició, i des del Grup Parlamentari Republicà, posar-nos, precisament, a 
la seva disposició, des del debat parlamentari, des del consens i des del treball conjunt 
amb els altres grups parlamentaris, per a prendre les millors decisions per a un sis-
tema que ha d’anar molt més enllà que els mateixos grups parlamentaris en concret.

Jo voldria iniciar la meva exposició fent esment d’una persona que ha donat molt 
per aquesta comissió, una persona que ha treballat molt per al sistema educatiu 
d’aquest país, una persona compromesa amb els valors republicans i una persona 
que sempre ha estat defensora d’aquest model de país, garant de la igualtat d’opor-
tunitats. Avui s’ha parlat molt d’aquells professors docents que han estat perseguits 
d’una forma indiscriminada simplement per apropar la realitat a l’alumnat i fer-los 
fomentar aquest esperit crític. Doncs jo vull fer esment de la senyora Anna Simó, 
una persona compromesa, precisament, que en aquests moments està perseguida de 
forma penal. I, per tant, des d’aquí, un agraïment, des d’aquesta comissió, des d’a-
quest grup parlamentari, i tot el nostre suport.

Deia la pedagoga Pepita Casanellas que l’educació ho és tot, és com l’aire que res-
pirem. Ho compartim en la totalitat. I, precisament, doncs, estem satisfets que l’ex-
posició que ha fet vostè avui ha estat en aquest sentit; no només ha parlat d’educació, 
sinó que ha donat aquest àmbit ample per tal de situar l’educació, el sistema educa-
tiu, en la centralitat de les polítiques d’aquest Govern.
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Nosaltres apostem per un sistema que sigui transformador socialment; l’educa-
ció ha de ser un mitjà per a transformar socialment la nostra societat i aquest punt 
de trobada, aquest espai de trobada entre les diferents cultures i entre les diferents 
realitats socials; un mitjà per a transformar d’una forma social i convertir els nostres 
ciutadans en ciutadans compromesos i crítics amb l’entorn; en definitiva, transmetre 
aquests valors republicans que estic segur que compartim.

També ha parlat de l’educació com un bé comú –totalment d’acord–, un bé comú 
i amb tota la seva complexitat; un sistema educatiu ha de ser complet i, perquè sigui 
complet, hem de tenir en compte tots els agents que hi participen precisament en 
aquest sistema. I permetin-me fer una descripció de tots els agents.

L’alumne, l’alumne com a centre del sistema. Nosaltres entenem que una socie-
tat esdevindrà justa i compromesa quan els nostres alumnes, quan els nostres futurs 
ciutadans adults siguin justos i compromesos. Per tant, aquesta ha de ser la primera 
política del departament. Un alumnat que pugui acollir-se a una igualtat d’oportu-
nitats. «Igualtat d’oportunitats» no vol dir una repartició igualitària de recursos; re-
partir d’una forma igualitària els recursos no és sinònim d’una igualtat d’oportuni-
tats. Davant nostre, l’alumnat ens demana innovació pedagògica. Per tant, nosaltres 
i el departament també hem d’estar al costat de la innovació pedagògica. Treballar 
amb les intel·ligències múltiples, que ens ho estan demanant els nous reptes actuals. 
I, finalment, també, treballar contra l’abandonament i el fracàs escolar.

El professorat. Ens ha parlat de que actualment tenim 109.000 professors, dels 
quals 71.900 estan en centres públics. Han patit, han patit molt, en som molt cons-
cients; han patit en tots els sentits. I no només en aquest any d’anormalitat; fa anys 
que aguanten un sistema que, per manca de recursos, doncs, ha estat complicat. 
I, per tant, des d’aquí un reconeixement a tota aquesta feina feta. Però, ara sí, ara 
el que cal és apoderar-los, situar-los al centre de les polítiques educatives i traslla-
dar-los la confiança del departament i el reconeixement per la feina que fan cada dia, 
no només educant els nostres infants, sinó catalitzant precisament aquesta innova-
ció educativa que és del tot necessària. Per tant, m’agrada molt aquest concepte de 
l’equilibri entre unes direccions que liderin un projecte educatiu, però sobretot uns 
claustres compromesos, uns claustres participatius i que se sentin partícips d’aquests 
projectes educatius.

La família; en totes les seves modalitats, en totes les seves diversitats. Conside-
rem que cal retornar el paper de la família no només com a client d’aquest sistema 
educatiu –no ens agrada la paraula «client», però la utilitzo per il·lustrar precisament 
el sentit de la meva intervenció–, sinó la família com a agent indispensable que for-
mi part d’aquesta comunitat educativa i, a més a més, amb una actitud proactiva.

També volem recuperar la importància del consell escolar. No volem restringir, 
limitar el consell escolar a prendre aquelles decisions logístiques que s’han de pren-
dre, calendaris, etcètera. El consell escolar ha de ser un espai de decisió, però també 
ha de ser un espai de debat, ha de ser un espai de reflexió, perquè precisament és en 
el consell escolar on es troben reunits en una mateixa taula tots els agents educatius 
d’una comunitat educativa, d’un municipi, d’un territori. Per tant, sobretot, des del 
departament, que es doni importància a la figura del consell escolar.

Les administracions, especialment els ajuntaments. N’ha parlat; n’ha parlat i es-
tem contents de que n’hagi parlat. Necessitem ajuntaments compromesos, però per a 
això se’ls ha de donar les eines necessàries perquè es puguin comprometre. Necessi-
tem eixamplar el nombre de municipis que disposin de plans educatius d’entorn, no 
només per disposar d’un document al calaix, sinó un document que serveixi com a 
full de ruta, com a element de treball.

Ens ha parlat de l’educació a temps complet, aquest projecte d’Educació 360. To-
talment d’acord. Dins l’anàlisi, dins l’estudi, valorant quines possibilitats té i adap-
tant-lo a cada territori. Però en el nostre grup parlamentari ens trobarà quan es parli 



DSPC-C 38
9 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CE  29 

de compartir espais, de compartir experiències i de fer que l’educació no només fi-
nalitzi quan acabi l’horari escolar dels centres educatius.

Ens diuen Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva i Carme Forcadell, en un 
article publicat tot just fa una setmana: «Els mestres sempre han estat un dels pilars 
de la societat moderna. A Catalunya, específicament, els mestres van ser un dels pi-
lars de la transformació social i política del país, d’un país d’analfabets i de classes 
socials estratificades. El sistema educatiu català va protagonitzar a partir dels pri-
mers anys del segle XX un gran procés de transformació. Un grup de pedagogs amb 
una extraordinària formació van introduir i impulsar una nova manera d’entendre 
l’ensenyament, la llavor del que, uns anys després, superat el parèntesi de la dictadu-
ra de Primo de Rivera, ha de convertir l’escola catalana en una de les més avança-
des d’Europa, en un referent internacional.» Parlem de molts anys –parlem de molts 
anys–, però aquella experiència, aquella innovació que va aportar l’escola catalana 
en temps de la República avui també pot ser una realitat i és necessària. És neces-
sari reivindicar aquest model d’escola catalana, aquest model d’escola republicana.

Hem parlat d’innovació pedagògica; molts docents estan treballant precisament 
per la innovació pedagògica. Parlem de moviments de renovació pedagògica: «Ara 
és demà», Escola Nova 21, les reflexions que ens aporta any rere any la Fundació 
Bofill, el professorat en general. Hem d’estar al costat de tots aquests moviments 
d’innovació pedagògica. 

I, evidentment, un sistema on el català sigui aquesta llengua comuna, dins un sis-
tema plurilingüe. Nosaltres hi estarem al costat i hi donarem suport en tot moment.

També ha parlat d’aquesta agència d’avaluació i prospecció. Bé, caldrà veure 
com es defineix, però també hi estem totalment d’acord. De fet, si als nostres alum-
nes els demanem una avaluació constant, el que no tindria sentit és que el mateix 
sistema no s’autoavalués de forma constant. I, per tant, totalment coincidents amb 
aquesta reflexió.

S’ha parlat de legislació. Sembla que les darreres notícies diuen que el PSOE a 
Madrid no té massa intenció de canviar la LOMCE. Nosaltres el que demanaríem 
és que fossin valents, malgrat que nosaltres..., el nostre model no passa per deter-
minar l’educació del nostre país a partir d’una llei estatal, sinó que nosaltres el que 
defensem és la implementació en tota la seva extensió de la LEC. I, això sí, aprofitar 
el consens que va suposar la LEC per treballar possiblement per una nova futura llei 
d’educació o, en tot cas, doncs, implementar-la en tota la seva totalitat.

Per tant, des d’aquí li formulo la pregunta de quin és el posicionament del Go-
vern davant aquesta no massa intenció de modificar la LOMCE des de Madrid. 
I, en tot cas, doncs, d’aprofitar aquest consens de la LEC que es va generar en el 
seu moment.

Ha parlat de 4.821 milions d’euros com a pressupost. És evident, aquest pressu-
post s’ha de prioritzar. L’altre dia, vam veure en una moció presentada al Ple que 
els números es feien molt ràpid, i que, probablement, doncs, s’acabava aprovant una 
gratuïtat a escoles bressol que molt difícilment es podrà dur a terme. En tot cas, nos-
altres el que demanem és que es resolguin els problemes estructurals dels nostres 
centres educatius. 

També compartim aquesta necessitat de primer prioritzar aquells centres que 
tenen necessitats estructurals importants. I, en tot cas, el tema dels mòduls prefabri-
cats és una feina a fer, una feina a resoldre, però sempre des de la prioritat. I, sobre-
tot, des de la reflexió de fons. El que no podem fer és atendre aquelles necessitats 
puntuals i que es generi més debat i més soroll. Les infraestructures, les grans in-
versions d’un departament han de passar prèviament per un procés de reflexió. I és 
gràcies a les inversions que fa el departament que es pugui distribuir d’una forma 
social i territorialment ajustada. A vegades, decidir construir un edifici en un lloc 
o decidir-lo construir en un altre pot fer possible l’equilibri social i territorial d’un 
territori o d’un municipi.
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No sé com vaig de temps... (Pausa.) Bé, segueixo. Vostè ens ha parlat també de 
la segregació. També és un pilar fonamental. No entendríem un sistema educatiu 
que segregués una part de la nostra societat. Per tant, reclamem, demanem que s’im-
pulsin aquestes aules d’acollida, que aquestes aules d’acollida siguin aquest espai on 
aquelles persones, doncs, amb més dificultats tinguin l’oportunitat d’incorporar-se 
al sistema.

I després..., ja seguiré a la següent intervenció.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs, ara, per cloure aquest bloc d’intervencions 
dels grups parlamentaris, té la paraula l’il·lustríssim senyor Quinquillà, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Xavier Quinquillà Durich

Bé, bona tarda. En primer lloc, donar la benvinguda al conseller; també a qui 
l’acompanya, secretària general, secretari de Polítiques Educatives, i a tota la resta 
de membres de la comunitat educativa que ens acompanyen aquí.

Conseller, som socis de govern i som socis que estem plenament compromesos; 
és un suport lleial a la seva tasca. Però també li he de dir que ens reconeixem ple-
nament amb tot el que ens ha plantejat. Intentaré desgranar alguns elements clau i 
centrals sobre els quals, doncs, se sustenta aquesta coincidència.

L’educació. L’educació és un dret fonamental, un bé comú, com vostè deia, i al-
hora una eina bàsica de progrés personal i col·lectiu, una garantia d’oportunitats; un 
pilar de drets socials i de cohesió. I, per tant, tot plegat configura un sistema edu-
catiu català fruit d’un gran consens social i polític. Aquí hi ha un element clau, una 
eina clau, que és la Llei d’ensenyament de Catalunya, la LEC, una eina bàsica, cons-
tituïda justament des d’aquest ampli consens, on s’han definit els grans objectius, 
que són pilars del sistema i garantia de millora de la seva qualitat.

Lògicament, quan ens posem a analitzar dades, podem agafar les dades que ens 
convinguin en cada moment, però a mi m’agradaria, en tot cas, destacar dos indica-
dors que, malgrat les dificultats que hem viscut els darrers anys, ens semblen espe-
cialment significatius.

En primer lloc, la important reducció de l’abandonament escolar prematur. El 
2010 estàvem rondant, pràcticament, el 29 per cent; dada de 2017: el 17,8 per cent 
–nou punts percentuals. O els mateixos resultats de les proves PISA i de competèn-
cies bàsiques, tant a sisè d’educació primària com a quart d’ESO.

Entenem que anem en la bona direcció i que cal seguir progressant, donant res-
posta als nous reptes que ens planteja una societat dinàmica i complexa. Intentaré 
desgranar aquí algunes prioritats que són coincidents. La primera, la que afecta a 
l’educació zero-tres anys. Coincidim: un dret, una eina d’inclusió i de socialització, 
una eina que és garantia d’igualtat d’oportunitats, i, en aquest sentit, tot el suport, 
també, des de la sensibilitat amb aquesta diversitat d’opcions –d’opcions–, i alho-
ra també des d’aquesta corresponsabilització amb l’àmbit municipal.

També, el tema del desplegament del decret d’educació inclusiva. Aquí hi ha re-
corregut i cal esmerçar esforços i recursos. Donar important suport a totes aquelles 
iniciatives que tinguin per objectiu reduir l’abandonament escolar prematur.

També un àmbit que ens sembla important destacar, i que hi ha fet referència, 
com és tot l’àmbit de l’educació en l’àmbit artístic, no només, eh?, per desenvolupar 
capacitats creatives, sinó com a paper important, fonamental, com a eina de cohesió 
social i territorial. I aquí hi ha temes de finançament pendents important a assumir i 
a abordar. També, alhora, des d’un concepte transversal entre àmbit d’ensenyament 
i àmbit de cultura.

L’aposta pel plurilingüisme a partir de la centralitat del català per desenvolu-
par al màxim les competències lingüístiques dels alumnes en un món globalitzat. 
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Aplaudim, també, l’aposta per l’aranès, des d’aquest concepte, que subscrivim, lò-
gicament, des del català com a llengua vehicular, com a factor de cohesió social i 
d’igualtat d’oportunitats per a tothom.

Un segon àmbit important, el que seria el concepte de centres educatius equita-
tius i de qualitat. I, en aquest sentit, total adhesió al pacte contra la segregació es-
colar, aquesta iniciativa que, des de la sindicatura de greuges, doncs, ha d’aplegar el 
mateix departament i a tots els agents implicats per construir grans consensos que 
assegurin aquesta igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes, independentment de 
les seves circumstàncies personals, socioeconòmiques, d’origen cultural o familiar.

En aquest sentit, també, l’aposta per transformar, com bé ha dit, els centres d’al-
ta complexitat en centres de referència, no? Aquesta aposta per anar més enllà d’un 
concepte estrictament, diguem-ne, clàssic d’escola, per anar a un concepte molt més 
global i molt més imbricat amb el que és l’entorn i la mateixa societat.

Uns centres educatius i equitatius i de qualitat també per garantir aquest èxit 
educatiu, de tots els nostres infants i joves. Que també hi ha la proposta, que subs-
crivim, de l’Institut Escola, adaptat, en aquest sentit, a les diverses realitats territo-
rials i socials. I el concepte, aquest concepte d’equitat, que preservi la singularitat 
i que la diversitat en aquest sentit, se n’ha fet referència diverses vegades, i que in-
teressa, també, com una oportunitat i com un element enriquidor. Una singularitat, 
com a principi d’inclusió d’un sistema on el centre sigui la persona, des del foment 
d’una adequació personalitzada i sensible amb la diversitat present en els nostres 
centres. Aquest situar l’alumne al centre del sistema a què ha fet referència.

Cal, en aquest sentit, progressar en l’autonomia de centres i en la qualitat dels 
seus projectes educatius, com també potenciar el lideratge pedagògic de tots els 
equips directius, i vetllar per la seva formació continuada. En aquest sentit, l’apos-
ta per la innovació per la millora de l’educació, per la millor adaptació dels centres 
al que és la seva diversitat social i territorial. I, tot això, doncs, aquestes polítiques 
educatives que necessiten, també, sustentar-se sobre evidències, eh?, en això també, 
doncs, hi coincidim.

Un servei d’educació de Catalunya que sigui confluència d’aquesta iniciativa so-
cial i de la pròpia iniciativa pública de l’Administració. Som en un país amb una 
llarga tradició d’iniciativa cívica, amb una societat civil dinàmica i compromesa, 
que ha generat multitud d’iniciatives en àmbits molt diversos, també en l’àmbit de 
l’ensenyament. Ara mateix tenim un sistema educatiu format per una escola pública 
de qualitat, juntament amb institucions diverses, responsables de la creació d’escoles 
privades, moltes d’elles concertades, totes amb una clara vocació de servei públic. 
Un sistema, doncs, divers i plural, que, preservant el principi d’equitat, és alhora un 
reflex de la diversitat i complexitat de la nostra societat.

Un ventall, doncs, de projectes que reflecteixen l’esperit emprenedor i una ri-
quesa col·lectiva que correspon amb el tarannà de la societat catalana. En aquest 
sentit, entenem que cal millorar el finançament de tot el sistema, per tal de garantir 
l’èxit educatiu de tots, protegint i posant en valor la seva singularitat des de l’equitat 
i el compromís compartit entre tots els agents que el conformen.

Un sistema educatiu que respongui als nous reptes, un sistema educatiu que sigui 
un espai d’aprenentatge i de desenvolupament personal, des de la infància i la jo-
ventut però també al llarg de la vida, aquest concepte d’educació al llarg de la vida; 
que desenvolupi les pròpies capacitats i ajudi a configurar el projecte de vida de ca-
dascú; que actualitzi i millori els coneixements i aptituds professionals. I aquí hi ha 
un tema, directament, amb aquesta aposta per la formació professional, prestigiant, 
apostant i connectant-la amb el territori i també amb el teixit empresarial. Tot plegat 
des d’un concepte d’autorealització per conrear el plaer, el coneixement i fins i tot 
com a simple afició. I, per tant, des d’un concepte humanista, holístic, on l’educació 
esdevingui pilar fonamental dins una societat avançada que vetlla pel benestar de 
les persones, i alhora, també, per l’excel·lència.
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Per tot plegat, nosaltres entenem que l’escola és, també, naturalment, un espai 
d’educació en valors –en valors–, i aquí enllaço amb el principi de la seva interven-
ció, amb aquests valors democràtics i de lluita contra la discriminació, i també con-
tra les violències a les quals vostè feia referència.

En tot cas, em reservo la segona part de la intervenció per acabar de desgranar 
els punts que volia destacar, però sí que voldria fer-li una pregunta respecte, justa-
ment, a aquesta necessitat del treball transversal –abans parlava dels ensenyament 
artístics, com també de l’àmbit de la formació professional, amb l’àmbit d’empresa i 
treball–; és a dir, quin..., voldríem saber quines seran les línies que impulsaran, jus-
tament, per garantir aquesta transversalitat interdepartamental, per tal, doncs, que 
aquestes àrees amb visió global, doncs, puguin realment generar les sinergies neces-
sàries per poder implementar els objectius que vostè abans ha definit.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Quinquillà. Doncs, ara, per respondre la intervenció de 
tots els grups parlamentaris, torna a tenir la paraula el conseller, per un temps mà-
xim de trenta minuts.

El conseller d’Ensenyament

Gràcies, president. És impossible, eh?... Per tant, ja els avenço que no podré amb 
trenta minuts respondre a totes i cadascuna de les seves preguntes; però, en tot cas, 
intentaré..., diguem-ne, el màxim que pugui. En primer lloc, gràcies a les diputades 
Sierra, Niubó i Alberich, i els diputats Riera, Solé i Quinquillà per les seves parau-
les, en especial els que... (veus de fons), ai, perdó!, Albiach. (Veus de fons.) És la 
meva lletra, que no me l’entenc jo mateix.

Deia que gràcies a tots i cadascun de vostès, senyores i senyors diputats, i espe-
cialment pels que s’han preocupat pel meu estat. Jo soc de mena obedient, senyora 
Sierra, i soc molt obedient. He estat sempre obedient i lleial i fidel als meus princi-
pis, sempre, i, per tant, diguem-ne, no crec que ningú em pugui acusar de desobe-
diència. En tot cas, diguem-ne, també és cert que hem vist coses molt sorprenents en 
els darrers temps, però en tot cas mai serà perquè jo ho hagi decidit –mai.

Per altra banda, veig que també els preocupa la meva diferència d’opinió o d’ac-
tuació en funció de qui m’acompanyi, i li puc assegurar que m’acompanya sempre 
la mateixa gent, perquè el meu equip, l’equip d’aquest departament és un equip que 
portem molts anys treballant; és un equip que s’inicia molt abans que vam entrar en 
el Departament d’Ensenyament, el 2003 –molt abans–; és un equip que ha continuat 
treballant en el molt temps que no hem estat participant en la vida pública del país, 
i és un equip que ha tornat a entrar a treballar en el departament, amb canvis gene-
racionals evidents, però amb una mateixa línia d’actuació, i amb algunes persones 
que són les mateixes, jo i d’altres. Per tant, esperem que puguem influir amb la resta 
de gent que ens acompanya en el Govern, abans i ara, i que no sigui al revés, com 
vostès pensen que devia passar abans, i que pot passar ara.

Són moltes coses damunt la taula. Intentaré respondre. Primer, som l’única au-
toritat educativa del país. Ho diu la llei. Ho diuen les lleis. Educativa, eh? No som 
autoritat judicial, no som autoritat penal. Evidentment que si hi ha una actuació 
criminal als nostres centres, no som l’autoritat que hem d’actuar, però si hi ha una 
actuació sobre aspectes de llibertat d’expressió, sobre aspectes d’ús de la docència, 
som l’única autoritat educativa del país. No ho és un delegat del Govern que obre 
pàgines web per rebre denúncies anònimes. No, no, això és una autoritat que s’entre-
met en nosaltres, que som l’única autoritat educativa. Exercirem d’autoritat educati-
va perquè ens hi obliga la llei i exercirem d’única autoritat educativa perquè ho som. 
Som autoritas, no som autoritaris. Perquè exercir l’autoritas és el més contrari a 
l’autoritarisme, és un dels fonaments de la democràcia, exercir l’autoritas escoltant.
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I hem escoltat tota la gent que ens ha vingut, senyora Sierra. Jo m’he reunit amb 
famílies denunciants de delictes d’odi en un institut, m’hi he reunit. I em tornaré a 
reunir amb tothom que em demani reunir-se amb mi. No m’he reunit amb qui no 
ha volgut reunir-se amb mi, que també hi ha hagut qui no ha volgut reunir-se amb 
mi, i tampoc m’he reunit amb qui no ha expressat cap voluntat de fer-ho, perquè són 
uns temes molt complicats i molt complexos, que, en tot cas, jo no puc, diguem-ne, 
forçar. Però si vostè sap d’una persona que es vol reunir amb mi i jo no ho sé que 
es vulgui reunir amb mi, m’ho diu i m’hi reuniré. Tinc..., en pot estar absolutament 
convençuda. (Veus de fons.) Ho he fet en tots els casos que he pogut.

Els inspectors. Els inspectors accedeixen per concurs de mèrits des del 2009. Si 
hi ha algun inspector... I jo m’he reunit amb un munt d’inspectors. Els he dit a tots 
ells i elles que a partir d’ara tindran més feina, tindran més responsabilitat i, en con-
seqüència, si algun d’ells no actua correctament, aleshores nosaltres actuarem com a 
autoritat educativa. Si algun d’ells no actua correctament, nosaltres actuarem. I jo he 
llegit, també, aquest article d’aquest mitjà que vostè esmentava. Inicialment... Vostè 
ha dit d’un cas de Rubí... Ha sortit en un article en un mitjà, avui, ho he llegit; no és 
un mitjà que em doni molta confiança habitualment, però la meva feina és obviar la 
desconfiança que em dona el mitjà i investigar si el fet és real o no és real. I si ho fos 
en algun dels seus aspectes, també hi actuaríem, perquè som l’autoritat educativa de 
Catalunya, amb tots i cadascun dels casos.

I només, abans de parlar en general de tot, eh?, de les seves peticions de projec-
tes lingüístics, són 4.500 centres a Catalunya, amb uns projectes lingüístics que te-
nen una mitjana de quaranta o cinquanta pàgines cada un. Com vostè comprendrà, 
si jo intento recollir cadascun dels 4.500 projectes, que no tenim en el departament 
perquè formen part de l’autonomia de centres i estan en cada centre, si els hem de 
recollir i els hem de fotocopiar i els hem d’enviar aquí, és una feina... (Veus de fons.) 
No. És una feina molt gran. (Veus de fons.) No, no..., ens ho han demanat per escrit. 
Les peticions que tenim són per escrit, són en paper. És una feina molt gran –és una 
feina molt gran–, senyora Sierra. Jo li proposaré una solució. Perquè he entès per a 
què ho volia, eh? Una feina molt gran, una feina molt difícil, una feina molt inefici-
ent –molt ineficient. Nosaltres hem pres, primer, una decisió. Com que vostè té raó 
que no tothom ho tenia penjat a la seva pàgina web, hem..., a les normatives d’inici 
de curs, del curs vinent, surt que tots els centres educatius tindran l’obligació de te-
nir a la seva pàgina web tots els documents de centre, aquest també. Per tant, figura 
que, un cop començat el curs, al cap de no massa, ja estaran en tots els centres, que 
ara només hi estan uns 50.

Però si vostè m’està donant a entendre que el que li interessava eren els usos lin-
güístics a les escoles en la docència no de l’assignatura de llengua, sinó de la resta 
d’assignatures, aquí hi ha dades que podem demanar a la inspecció i no cal anar a 
parar a 4.500 centres, per cinquanta pàgines de projecte, de mitjana, a cadascun 
d’ells, perquè estem parlant d’una ineficiència evident, eh? Si era això, ho podem 
fer així; si no, esperarem que ho publiquin i intentarem recollir-ho, perquè per auto-
nomia de centre són documents que nosaltres no tenim; en general, eh? I perdonin 
que m’hagi..., però com que aquest és un tema que portem amunt i avall, bastantes 
cartes amb la Mesa del Parlament per intentar aclarir-lo, doncs, aprofitava aquí per 
intentar aclarir amb el grup demandant una solució que fos pràctica i que els servís 
a vostès per tenir les dades que volen i a les quals tenen un dret evident d’accés. En 
general, eh?

Ai, sí, una altra cosa, perdó, el tema del llaç groc. Nosaltres hem fet avinent di-
verses qüestions a les escoles, eh? Hem transmès a escoles la reinsistència que, evi-
dentment, és l’autonomia de centre la que ha de marcar els límits de la llibertat d’ex-
pressió del centre, però que entenem que aquesta llibertat d’expressió del centre té 
uns límits. Hem fet avinent també a la inspecció que les seves accions de mediació 
demanen neutralitat absoluta en símbols –les seves actuacions de mediació demanen 
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neutralitat absoluta en símbols. I si allò que vostè m’ha ensenyat és una comunica-
ció oficial, és incorrecta i ja ho farem saber a la persona, en exercici del que som, 
de l’autoritat educativa de Catalunya. Si allò que m’ha demanat vostè és una comu-
nicació oficial, farem saber a la persona que és una comunicació oficial incorrecta, 
diguem-ne, en exercici del que som.

Llavors, qüestions que vostès han posat..., intentaré unificar temes que vostès han 
dit, eh? Revertir retallades. Clar que volem revertir les retallades –clar que volem 
revertir les retallades. O si volem, en un llenguatge més governamental: clar que 
volem recuperar els nivells d’inversió pressupostària previs a la crisi econòmica i 
previs als canvis de finançament de l’Estat; evidentment que ho volem fer –evident-
ment–; evidentment, eh? –evidentment. 

Els concerts. Jo m’he reunit amb totes les patronals possibles del món educatiu 
de Catalunya, i més d’una vegada, en aquest mes i mig, gairebé –amb totes les pa-
tronals i més d’una vegada amb algunes d’elles. A totes els he fet avinent el mateix 
missatge: nosaltres, en l’actual marc legislatiu i en l’actual marc pressupostari, les 
accions que hem de fer respecte a la concertada són, en la revisió dels concerts, pro-
pera revisió dels concerts, són de primària per al curs 2019-2020, els quals els hem 
de revisar tots –a primària, per al curs 2019-2020. En la propera revisió de concerts 
aplicarem dos criteris, segons els quals no renovarem els concerts si no es complei-
xen. Hi ha molts més criteris, eh?, però n’hi ha dos en què nosaltres, diguem-ne, se-
rem molt, molt contundents i clars.

Primer, la segregació per motiu de gènere. Nosaltres creiem en la coeducació, 
eh? Fins i tot, diguem-ne, la coeducació..., i he debatut sobre l’educació diferen-
ciada i la coeducació, i sempre he pensat el mateix. Puc discutir pedagògicament 
sobre l’educació diferenciada, però l’educació diferenciada no és tenir els alumnes 
en menjadors separats, o no és tenir els alumnes en patis separats, o no és tenir els 
alumnes en activitats extraescolars separades, o no tenir els alumnes en teatres se-
parats. Perquè si l’educació diferenciada fos un model pedagògic real, estaríem par-
lant d’educació, no de socialització de l’alumne, eh? I, per tant, diguem-ne, com que 
nosaltres creiem en la coeducació i la LEC ens obliga a la coeducació, aquest és un 
dels motius que hem dit molt clar que per manca d’aplicació del principi de la coe-
ducació..., serà un motiu per no renovar el concert.

Com l’altre motiu serà la no participació en les necessitats d’escolarització del 
territori en el qual està ubicat el centre. I perquè no hi hagi problemes, desenvolupa-
rem la LEC en l’aspecte de clarificar normativament, de manera clara –clara–, què 
vol dir «necessitats d’escolarització». Així, diguem-ne, no prendrem mal ni els uns 
ni els altres. I quan sigui clar, ho podrem exigir rotundament, eh?

Centres públics, senyora Niubó, aquest setembre se n’obren..., n’estrenem dos a 
Barcelona, al barri de Sant Martí: l’Escola Auditori i l’Institut 22@, eh? Que em 
sembla que preguntava una cosa d’aquestes que és molt concreta; doncs, li ho puc dir.

Els drets laborals del professorat, que s’hi han interessat tots. Evidentment que els 
drets laborals del professorat són –i jo ho he dit, també– un element substancial de 
la defensa de l’escola –són un element substancial de la defensa de l’escola. L’altre és 
que si sumem tots els drets laborals que vostès han reivindicat, em temo que l’aug-
ment pressupostari que puguem tenir l’any que ve no els cobreix tots. Llavors, com 
que nosaltres els hem quantificat, tots els que vostès han demanat, perquè hi estem 
d’acord, que són necessaris, als sindicats ja els hem dit i els reiterarem que, quan sa-
piguem de quin pressupost disposem, enraonarem amb els sindicats, tindrem quan-
tificats tots els drets laborals reivindicats tant per vostès com pels sindicats, els tin-
drem sumats, i decidirem què fem. Nosaltres ja tindrem una proposta, eh?, perquè 
per això som govern. No som govern per carregar als altres les decisions complica-
des, eh?, les hem d’assumir nosaltres; però, en tot cas, sí que podem debatre.

Li puc dir, per exemple, que la reducció de dos hores als majors de cinquanta-cinc 
anys, que no la podem fer enguany perquè tenim pressupostos prorrogats i, per tant, 
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no la podem fer, sí la fem quan els tinguem nous, entre la reducció de dos hores, que 
vol dir contractació de set-cents professors més..., ens puja a 27 milions d’euros; ja 
és una xifra que..., pot ser molt gran o petita, depèn de com ens la mirem, eh? I és 
una bona mesura de dret laboral, eh?, no ho neguem; però, en tot cas, diguem-ne, 
les tenim totes quantificades –totes–, algunes són fàcils pressupostàriament d’exe-
cutar, d’altres són més complexes. Les posarem damunt la taula. I quina és la nostra 
voluntat? Poder donar-les totes. Ho aconseguirem? En tinc seriosos dubtes. De fet, 
estic convençut que totes, totes, l’any que ve, no podrem. Per tant, haurem de posar 
damunt la taula com ho fem. Nosaltres farem una proposta. Si vostès o els agents 
socials en fan d’altres que semblen més bones, per nosaltres... Estarem a favor de to-
tes les opcions de dret laboral del professorat que signifiquin una millora del procés 
d’aprenentatge de l’alumne i que vostès allí hi són. Perquè en el fons estem parlant 
d’això, també.

Pel que fa a la LEC, la senyora Albiach ha dit una cosa que hi estic d’acord, diu: 
«Es queda curta.» Jo sempre ho he pensat. Sempre he pensat que la LEC es queda-
va curta. No, si ara pensem en què es queda curta del mateix –que això ja és una 
cosa més complicada, eh?, però. Però sí que jo li puc dir –jo l’hi puc– que creiem 
que la LEC, per exemple, ens ha anat molt bé en aquest període del 155 perquè és 
el que ha permès que alguns aspectes que el Govern de l’Estat volia intervenir en 
l’educació no hi hagi pogut intervenir. Per tant, ens ha anat de cuirassa, en aquest 
moment del 155. Per sort que la teníem, en aquest moment del 155, però també és 
cert que hi ha aspectes que han quedat curts, que en diu vostè; aspectes que ja no 
responen fil per randa a la realitat docent d’avui en dia; aspectes que cal desenvo-
lupar, segurament, millor. Per tant, no em tanco gens a començar a plantejar una 
revisió de la LEC –no em tanco gens a començar a plantejar una revisió de la LEC. 
Com que soc filòleg, fixi’s en la paraula, eh? Dic: «No em tanco gens a començar a 
plantejar una revisió de la LEC. Però no m’hi tanco gens.» No ho portava com un 
element substancial, però... Ho portava com un element a tenir en compte. I és un 
element, a més a més, que, hi insisteixo, crec que és bo, eh?, sempre, les lleis...

La LOMCE. El Govern de l’Estat ens ha dit que no la deroga, i ens ha dit que 
ens plantejarà modificacions. Ja veurem quines modificacions ens planteja. A nos-
altres ens agradaria que fossin totes les que va introduir el ministre Wert; però, di-
guem-ne..., a veure, això no entra a formar part de les nostres possibilitats.

Hi ha una cosa que és difícil d’explicar, però que intento dir-ho, aquests dies. 
Una de les feines del Departament d’Ensenyament és l’equilibri. Nosaltres som els 
que hem de proporcionar un equilibri al sistema. Per exemple, per tenir uns centres 
més arrelats a la comunitat –per tant, més favorables a la lluita per l’equitat social 
del seu territori–, hem de tenir uns centres autònoms que tinguin capacitats de deci-
sió. Perquè si tots els centres són iguals, no podran respondre bé a realitats socials 
diferents i territorials diferents. Aquests centres més autònoms..., ho hem de fer, 
donar-los més capacitat de decisió als centres i, en conseqüència, a la direcció dels 
centres. Però a la vegada nosaltres necessitem uns projectes educatius assumits pels 
equips docents. Per tant, uns equips docents que hi hagin pogut participar. Per tant, 
uns claustres democràtics.

És cert que, segons com es fa l’apoderament de més capacitat de decisió als di-
rectors, es pot tancar la qualitat democràtica del claustre. És cert. Però justament la 
nostra feina és aconseguir que això no passi. La nostra feina és aconseguir, per la via 
de la inspecció, per la via de normativa, per la via de l’acció directa, que els centres 
tinguin més autonomia –per tant, que siguin més capaços de respondre a la realitat 
del seu entorn– i tinguin una gran capacitat democràtica del claustre i participativa 
de tot el professorat, per tal que l’equip docent sigui el líder del canvi educatiu del 
centre. Fàcil? No. Però si no ho fem, si ens decantem o cap a un cantó o cap a l’altre, 
no ho haurem fet bé. Per tant, és la feina que hem de fer. És el mateix, eh?: hem de 
pensar sempre en l’alumne i el professor. I hem de fer mesures que vagin a favor de 



DSPC-C 38
9 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CE  36

l’alumne i a favor del professor. I ja hi ha casos complicats, com l’horari, no? –com 
l’horari; és complicat. clar, hem de trobar també l’equilibri –l’equilibri. No podem 
penjar l’horari escolar pensant en el professorat només, o en els famílies, o en el 
transport escolar d’aquella zona, o en el servei públic de la... No, no, en tot cas...

Al senyor Riera... A mi, només sentir parlar «per la liberalització de mercat do-
cent»..., a mi m’agafen tots els mals que vostè pugui imaginar, senyor Riera. Mai. La 
liberalització del mercat docent, mai. Perquè l’educació és un bé comú que s’estruc-
tura com un bé públic, i això és fonamental. Per tant, això mai. I hem de treballar 
perquè no passi, eh?

Nosaltres tenim molta feina..., perdoni, eh? A Barcelona, podem assegurar que 
avui, el 99,8 de peticions de places públiques han estat atorgades –en places públi-
ques, eh? El 99,8 per cent, em diuen, a data d’avui. I hem de tenir la voluntat d’aca-
bar-hi.

A veure, el nostre treball en..., l’educació és una baula central del sistema social. 
Per tant, tot allò que fem en educació té a veure amb moltes altres qüestions de la 
societat. I moltes altres qüestions de la societat tenen a veure amb nosaltres. Per tant, 
feina amb altres departaments? Serà un no parar.

Amb Cultura, les biblioteques escolars. Hi ha projectes d’ús, de reimpuls i de 
renovació de biblioteques escolars meravellosos al nostre país –meravellosos–, que 
hem d’estendre. I hem de treballar amb Cultura, perquè tenen ells les professionals 
millors per tirar endavant en els nostres centres molts d’aquests projectes.

Amb Treball –amb Treball–, la formació professional. I altres temes, però la 
formació professional. No es pot parlar de formació professional si no anem de la 
mà de Treball –no podem parlar de formació professional si no anem de la mà de 
Treball.

Amb polítiques digitals, tot el tema de la cultura digital a l’aula l’hem de liderar 
nosaltres. Som el Departament d’Ensenyament, però no podem plantejar polítiques 
digitals sense el CTTI, per exemple; seria estúpid intentar fer un CTTI nosaltres, 
pel nostre cantó.

Per tant, serà difícil trobar departaments amb els quals no treballem. En alguns 
ja tenim equips de treball establerts, perquè era urgent; com amb Treball –valgui 
la redundància–, per FP, estem a punt de començar-los; com en Cultura, per les bi-
blioteques. Amb d’altres, segurament..., amb el CTTI estem parlant de com ens in-
cardinem nosaltres dintre el CTTI, a partir de quina pota, diguem-ne, organitzativa 
nostra podem treballar encara més forts amb ells. Però sàpiga que és evident que no 
podem tirar endavant cap de les nostres polítiques sense aquest acord amb els altres 
departaments.

I sí que li dic una cosa –a tots vostès–: m’ha semblat que alguns de vostès em 
qualificaven com a conseller d’Ensenyament d’un determinat partit, i jo soc conse-
ller d’Ensenyament del Govern de Catalunya, eh? Jo ho entenc, perquè vostès, que 
són diputats i diputades electes, representants de la sobirania del poble de Catalu-
nya, parlen sempre en nom d’un grup parlamentari i, per tant, parlen sempre en fun-
ció de la seva militància, i és el que han de fer, perquè són diputats i diputades d’un 
grup parlamentari; però jo soc conseller d’un govern, del Govern de Catalunya –del 
Govern de Catalunya–, i en tant que així parlo en nom del Govern i actuo per a tot 
Catalunya. I aquesta serà una voluntat, eh?, que més enllà de la dissociació i la di-
ferenciació ideològica de política educativa que puguem tenir, la diferència pressu-
postària que puguem tenir a l’hora de prioritzar uns aspectes o uns altres, això, que 
segurament es donarà, això no ha d’amagar que per part nostra recollirem totes les 
propostes que ens facin que ens serveixin per millorar el sistema i per part nostra 
actuarem en favor de tot el sistema educatiu, de tots els centres.

I a més a més ho farem, hi insisteixo, amb aquesta voluntat d’esdevenir un altre 
cop, després d’aquests temps convulsos, la cuirassa del sistema, també. És a dir, el 
Departament d’Ensenyament també és la cuirassa del sistema, també ho és. Si el siste-
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ma ha de rebre cops, els hem de rebre nosaltres. Hi insisteixo: si el sistema ha de re-
bre cops, els hem de rebre nosaltres, que per això estem aquí, per rebre els cops del 
sistema. Si no volguéssim rebre cops no estaríem aquí. Estem aquí per liderar el 
sistema, per liderar, no per ser el sistema, per liderar. Estem aquí per consensuar 
les polítiques educatives, però per prendre decisions també, també per prendre de-
cisions.

I, en aquest sentit, jo els insisteixo que ens trobaran sempre atents i amatents a 
respondre’ls. I ho torno a dir, senyora Sierra: si en el cas dels projectes lingüístics no 
ens hem entès era per una impossibilitat física per part nostra, eh?, no per una manca 
de voluntat d’amagar res, perquè no tenim res a amagar, en el sistema.

De la mateixa manera, nosaltres... –i no sé, senyor president, si em queda... (veus 
de fons); d’acord–, a nosaltres, per acarar encara un dels temes que han reiterat vos-
tès..., el tema de la formació del professorat ens preocupa molt, també. De la forma-
ció inicial, que és competència, en part, nostra, molt llunyana –pel que fa als pràc-
ticums sí que ho és, però no pel que fa als curricula ni als plans d’estudis–, hem de 
parlar amb un altre departament i hem de parlar amb les universitats.

El màster ja és una mica més competència nostra; tampoc ho és, que ho és de 
les universitats, però ja hi intervenim més. I sí que hem fet saber i continuarem fent 
saber que el màster de secundària, que enguany ja ha millorat respecte a l’any ante-
rior i que ja va millorar respecte a l’anterior, perquè cada any està primfilant més el 
seu canemàs i la seva oferta, doncs el màster de secundària encara l’hem de millo-
rar més. I, si vostès em volen entendre, no podem deixar una part de la formació en 
mans de La Rioja, com està ara, per exemple, no ho podem fer. Perquè no és bo..., 
no per res, eh?: no és bo per al nostre sistema. Perquè a La Rioja formen per a un 
sistema educatiu que no és el nostre. Però no pot ser que per no fer una oferta..., és a 
dir, com que no fem una oferta no presencial del màster de secundària, el nostre pro-
fessorat, que necessita una oferta no presencial per lloc de treball, per residència, fa 
una cua al màster de La Rioja, de fa anys, que va molt bé per a l’economia de la Uni-
versitat de La Rioja, però molt malament per a la nostra formació del nostre profes-
sorat. I això deu ser culpa nostra, perquè, si tenim professorat que necessita forma-
ció no presencial, deu ser culpa nostra no fer una oferta no presencial, en principi.

Però de formació del màster, també, el fet que de vegades hem donat acreditaci-
ons d’una certa especialitat o de certes especialitats amb molt poques hores de for-
mació. I això no és bo per al sistema, no és bo per al sistema tampoc –no és bo per 
al sistema tampoc.

I la formació continuada, que em sembla que deia el diputat senyor Riera, la 
continuada de sempre. Aquí sí que nosaltres..., és un dels aspectes on les retallades 
pressupostàries, la pèrdua de contingent pressupostari, es van acabar notant més, 
segurament perquè prioritzant, doncs, era el menys necessari per a l’escolarització 
de l’alumnat. Però també és evident que no podem fer unes noves pràctiques ava-
luadores a secundària sense una formació universal del professorat de secundària; 
serà un desastre, si no ho fem bé. I és evident que no podem parlar d’aspectes de 
recerca educativa i innovació educativa si no fem una formació en aquest sentit tam-
bé. I aquí segurament..., que no és dels aspectes pressupostaris més complicats; per 
tant, és dels aspectes en què, si no aconseguim fer-ho, més fàcilment ens hauran de 
dir que no l’hem encertat.

I el tema de les proves externes, que també és un debat d’aquests, eh?, que, com 
el de democràcia dels claustres i com la capacitat dels directors de presa de deci-
sions en contractació del professorat, són de debat continu, i en el qual, diguem-ne, 
tenim aportacions, jo rebo aportacions diverses, eh?: gent que me’n parla d’una ma-
nera, gent que me’n parla d’una altra... Per tant, temes que personalment em preo-
cupen, i m’ho he de mirar, perquè gent per la qual jo tinc un respecte professional, 
que està a l’aula, me diuen coses molt diferents, no?, que a més és la millor manera, 
de prova del cotó, de saber què t’estan dient.
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El que sí que no podem, el que sí que no, és que les proves serveixin per establir 
competències numèriques entre centres i que aquestes es facin públiques. Això sí 
que no. I si algú ho fa públic, doncs, autoritat educativa, eh? Jo hi torno a insistir, 
eh?: si algú fa públic el que no es pot fer públic, doncs, autoritat educativa. El que sí 
que ens va bé és tenir un coneixement global del sistema i del seu èxit? Sí que ens 
va bé. Que això condicioni un curs? No l’ha de condicionar. Tots tenim experiències, 
eh?, de com les proves d’accés a la universitat, la selectivitat, acaben condicionant el 
batxillerat, si més no el seu últim curs. Tots en tenim una experiència; com a alum-
nes, en algun cas, o com a professors. Però, en tot cas, sí que n’hem de parlar també. 
I per això l’agència que proposem, creiem que pot donar un impuls nou i diferent 
a aquestes proves que una part de la comunitat educativa veu amb recel i, per tant, 
fer unes propostes que no les vegi amb recel i, per tant, garantir a més a més la seva 
equitat i la seva no publicació.

El president

Moltes gràcies, conseller. Obrim ara el nou torn per als grups parlamentaris, que 
tindran, cadascun d’ells, cinc minuts per a la seva exposició.

Té la paraula la il·lustre senyora Sonia Sierra, pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. I gràcies, senyor conseller, per les seves explicacions. 
En primer lloc, ens tranquil·litza que digui que no serà imputat, perquè nosaltres 
creiem que els polítics han de complir la llei, com la resta de ciutadans –jo fins i tot 
diria que més–, i no volem privilegis per als polítics; i, després de tenir dues con-
selleres d’Ensenyament imputades per desobediència, no ens agradaria tenir-ne un 
tercer. Llavors, estic contenta de que es comprometi vostè a complir la llei.

Després, vostè ha parlat de les famílies que denuncien per delicte d’odi. No sé 
d’on s’ho ha tret, però de la meva intervenció, no, perquè és que jo això no ho he 
dit. I miri que la veritat és que ho podria haver fet, perquè veu tot això? (L’oradora 
mostra uns fulls.) Tot això són coses que em van passar les famílies i el professorat 
per temes d’adoctrinament i delicte d’odi. Em sembla molt curiós, perquè això ho 
vaig portar a un debat del MUCE durant la campanya electoral, ho vaig posar a la 
disposició de la resta de partits, i també dels sindicats i de la FAPAC, i ningú es va 
interessar per tot aquest dossier que em ve de la comunitat educativa, dels mateixos 
professors i de les famílies. Jo del que li he parlat és de complir les sentències lin-
güístiques, com li diu el Parlament Europeu que ha de fer, i no m’ha contestat.

Després, pel que fa al tema dels inspectors, sí, per concurs públic, un concurs 
públic que no convoquen, amb la qual cosa es van jubilant els inspectors i vostès 
els van posant a dit, de tal manera que ara mateix tenim vuit de cada deu inspectors 
posats a dit.

Després, jo tampoc he citat cap diari. Això també ho ha dit vostè, m’ho ha afe-
git a mi, però jo no he citat cap diari. Jo el que he fet és parlar amb el cap d’estudis, 
perquè jo soc de Rubí i a més he treballat molts anys a Rubí, i he trucat directament 
al cap d’estudis, no he citat cap mena de diari, amb la qual cosa que per vostè sigui 
més o menys creïble..., jo he parlat directament amb el cap d’estudis.

Els projectes lingüístics; la veritat és que és, tot plegat, ben curiós. Si no els te-
nien, com donaven aquestes informacions de que aquí es feien classes en espanyol 
i en anglès?, si és cert que no és responsabilitat seva. Després, diu que és que és 
molta feina anar-ho a buscar a les webs; però és que la resposta que em va donar el 
departament és que nosaltres anéssim a les webs a buscar-ho! És a dir, el que per a 
nosaltres sembla que no era gaire feina, per al departament sí que ho és. Després, jo 
tinc per escrit la resposta que diu que aquests projectes lingüístics de centre estaven 
penjats als webs dels centres, jo tinc aquesta resposta per escrit. Llavors, hi ha dues 
opcions: o em van mentir o ens prenen el pèl; no sé quina és pitjor de les dues. Nos-
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altres seguirem insistint: volem aquests projectes lingüístics de centre i els continua-
rem demanant, i, si no ens els donen, nosaltres tenim el dret de demanar empara; ja 
ho hem fet i ho tornarem a fer.

Preguntes que no ha contestat. Com poden considerar model d’èxit tenir els pit-
jors resultats dels alumnes immigrants de tot Espanya i de tot Europa, i que a més 
són els que se senten menys integrats? O com poden considerar un model d’èxit que 
els castellanoparlants treguin pitjors resultats que els catalanoparlants? Veig que fa 
que no amb el cap. Aquestes dades les he tret de l’informe «Equitat, excel·lència i efi-
càcia educativa a Catalunya: una anàlisi comparada», de la Fundació Jaume Bofill, 
que jo crec que molt de Ciutadans, no ho són. En tot cas, discuteixin amb la Funda-
ció Bofill aquestes dades, perquè jo les he tretes d’aquí.

D’acord. El tema dels projectes lingüístics de centre... Li volia preguntar si pen-
sen complir les sentències, eh?, en concret la que diu que el català, per descomptat, 
però que l’espanyol també ha de ser llengua vehicular. Hi insisteixo, nosaltres pen-
sem que els polítics no poden tenir privilegis i han de complir les lleis, i, si no ho 
fan, les famílies continuaran denunciant, per molt que vostè segueixi insistint que 
és l’única autoritat educativa. Sembla que el Parlament Europeu no li reconeix això.

Tampoc m’ha contestat sobre els alumnes amb necessitats educatives especials. 
Tindran menjador, els nens amb un trastorn d’espectre autista, podran quedar-se a 
dinar als menjadors? –ara no ho poden fer a la majoria dels centres. Nosaltres vam 
presentar una proposta de resolució, es va aprovar, també ho hem presentat amb una 
moció, també es va aprovar, i no han fet re. El mateix amb les colònies i activitats 
extraescolars, que necessiten monitors especials.

Tampoc m’ha contestat si els alumnes sords tindran intèrprets de signes durant 
tot l’horari lectiu, perquè ara no ho tenen, i a més alguns centres ni tan sols tenen 
aquesta opció.

Tampoc m’ha contestat si pensen abaixar les ràtios dels horaris lectius del pro-
fessorat i si ha parlat ja amb el professor Oya, per poder-lo defensar, com diu vostè 
que farà sempre, que és defensar el professorat.

I, finalment, aquí s’ha parlat d’un ampli consens de la LEC. Home, doncs seria al 
temps del teletext potser, però actualment no. Perquè és que més d’1 milió i mig de 
persones, que ens han votat a diferents partits, que no compartim la LEC..., no po-
den parlar de gran consens. O obvien més d’1 milió i mig de catalans, o de consens, 
hi insisteixo, eh?, potser al temps del teletext, però ara, a les darreres eleccions, està 
claríssim que no hi ha un consens amb la LEC.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Té la paraula el Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, la il·lustre senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president. Conseller, gràcies també per les respostes, pel to. Celebrem la 
voluntat que ha reiterat de retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe, 
a d’altres que no compleixen amb els objectius de corresponsabilitat. Per tant, això, 
ho compartim. 

Celebrem, també, que assumeixin el lideratge en la renovació pedagògica, que 
trobàvem a faltar que el departament no ho fes; el que comentava de la cultura d’ava-
luació o, per exemple, els plans d’entorn. Hi ha una qüestió que no m’ha comentat, 
era sobre..., quan li feia la pregunta de Barcelona, la possible compra o lloguer de 
centres concertats que tenen problemes de matriculació, què preveuen, si és el cas, 
per al professorat que exerceix en aquests centres concertats.

I ara sí que aprofitaria per tractar altres qüestions que no he pogut fer a la prime-
ra. Començaria per menjadors. Sap que el decret que els regula és del 96, és ante-
rior a la LEC i, per tant, entenem que està desfasat, que no s’ha adaptat a les noves 
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demandes socials i educatives, i per això pensem que és urgent, doncs, que s’abordi 
aquesta actualització, entenent que el menjador, doncs, és un servei troncal del sis-
tema educatiu, que no forma part del temps lectiu però sí del temps educatiu, i això 
creiem que s’ha d’integrar en el currículum educatiu des de l’educació infantil fins 
a la secundària.

Però al marge de moltes qüestions de ràtios, professorat, que són importants, 
per nosaltres, doncs, és imprescindible que es recuperi el servei de menjador a la 
secundària, a tots els instituts. A vostè li hem llegit... –avui no n’ha parlat fins ara–, 
hem llegit que parlava de la possibilitat d’una cantina, pensada sobretot per a nens 
i nenes d’entorns més rurals que, en efecte, acaben arribant a casa seva a hores..., 
molt tard per dinar, cosa que compartim. Però ens preocupen especialment altres 
alumnes, d’entorns més vulnerables, que arribin a l’hora que arribin no poden fer 
un àpat saludable. I, per tant, hem viscut com el tancament dels menjadors escolars 
als instituts, arran de l’aplicació de la jornada compactada, doncs, provocava fins i 
tot l’obertura de menjadors socials en alguns municipis, amb l’efecte estigmatitzador 
que això té per a aquests alumnes, i en aquest sentit sí que creiem prioritari revertir 
aquest greuge. I li volíem demanar, doncs, què pensa fer al respecte.

Ja en un altre ordre de coses, conseller, coneixem els problemes que hi ha hagut 
a alguns consells comarcals sobre el tema de la gestió dels menjadors, i li volíem 
demanar, doncs, si pot garantir que les AMPA que ho desitgin puguin gestionar els 
menjadors el proper curs, o en tot cas el següent.

Pel que fa als instituts escola, valorem positivament les seves paraules i, per tant, 
esperem que pugui promoure i impulsar aquest model pedagògic prioritàriament als 
centres educatius públics, cosa que no ha passat en els últims temps, que era amb 
comptagotes, mentre que a la concertada sí que els hi concedia, i, per tant, que tots 
puguem aprofitar els beneficis d’aquest model de continuïtat pedagògica. Ara bé, sí 
que hem de dir que no voldríem que fos només en entorns d’alta complexitat. Ja ens 
sembla bé que hi siguin, perquè això segurament, doncs, pot aportar molts efectes 
positius, però no caiguem en l’estigmatització que alguns voldrien d’aquests centres 
i d’aquest model.

I una altra cosa, que aquesta sí que ens preocupa molt, és: no volem que els ins-
tituts escola siguin cap moneda de canvi per implantar la compactada a primària o 
a infantil, i més sense conèixer els efectes pedagògics, socials que fa anys que se’ns 
prometen, que avui, doncs, ha anunciat que aviat en podrem parlar. Doncs, això, es-
pero que aviat en puguem parlar. Però, en tot cas, ja li avanço que el meu grup, en 
aquest tema serà bel·ligerant, que no acceptarem més reduccions de jornada fins que 
no tinguem garantits, des del departament, programes que facilitin l’accés al lleure 
educatiu a les famílies amb menys recursos, perquè estem d’acord amb els centres 
oberts, estem d’acord amb els plans d’entorn, però, de nou, corresponsabilitat, que 
de moment, doncs, no l’hem vist.

D’altra banda, tampoc ens volem oblidar dels mestres, que durant anys de reta-
llades molt dures han aguantat també a les seves espatlles, doncs, el pes del servei 
públic. Cal revertir aquestes retallades. Vostè explicava les dificultats pressupostà-
ries per complir amb aquestes reivindicacions. Però potser també els hem de dotar 
d’altres eines. Per exemple, entenem que cal millorar, doncs, l’oferta pública de for-
mació permanent, i també garantir la seva gratuïtat. Avui dia, molts mestres s’aca-
ben formant a criteri propi i, a més a més, de la seva butxaca, i entenem que això, 
doncs, un govern no s’ho hauria de permetre. I també li volíem demanar, doncs, 
com i de quina manera pensa recuperar aquesta reducció de la segona hora lectiva 
al professorat de majors de cinquanta-cinc anys, si és que ho considera una prioritat.

Com que dec tenir poc temps, faré preguntes allò..., més concretes. En el tema 
de centres d’alta complexitat, com pensa promoure l’estabilitat de les plantilles en 
aquests centres? Ens preocupa molt aquesta qüestió.



DSPC-C 38
9 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CE  41 

I dir, finalment, doncs, que, com li hem dit, doncs, esperem que faci polítiques 
educatives, que compleixi molts dels aspectes que vostè ha dit del seu propi pla de 
treball, per abordar qüestions pendents com la segregació, la lluita contra les des-
igualtats, l’impuls a l’FP, el finançament del 0-3, perquè hem de tornar a situar 
l’educació pública com un ascensor social que no sé si ha acabat de funcionar en els 
últims anys.

I, per tant, esperem, doncs, novament, que no es deixi arrossegar –ja ha dit que 
no, però...– pels seus socis, que, malgrat la seva defensa aferrissada, a vegades, del 
model, amb les seves retallades són potser els que més l’han erosionat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Té la paraula la il·lustre senyora Jéssica Albiach, 
del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president i gràcies, conseller, per les seues paraules. Començaré..., vostè 
ha comentat que sobre la renovació dels concerts es basaria en dos criteris. El pri-
mer seria el de l’escolarització mixta, i el segon seria el de les necessitats d’escola-
rització. No sé si les necessitats d’escolarització –que ja ha dit que faltava concre-
tar-ho– tindran present el no cobrament de quotes. Ho dic perquè tenim una moció 
aprovada al Parlament de Catalunya, de l’anterior legislatura, que fent cas a les re-
comanacions de l’informe del síndic de lluita contra la segregació escolar, incidia 
molt en la necessitat d’informar a les famílies de la no obligatorietat de pagar les 
quotes, que no sempre es duia a terme des dels centres educatius aquesta informa-
ció a les famílies, i que moltes vegades hi havia famílies que no pagaven la quota, i 
això acabava estigmatitzant-les dins del centre. Per tant, sí que m’agradaria que ho 
tingueren present.

Hi ha un parell de qüestions que per mi eren importants que no ha contestat. 
La primera era el grau d’implantació del decret de l’escola inclusiva, tenint present 
també no només la situació actual sinó quines són les previsions o què espera dels 
propers pressupostos per poder dur-lo a terme, no només en previsió de professorat, 
sinó també tenint present la necessitat de vetlladores, de TEIs, d’EAPs i d’altres re-
cursos que també són importants per poder desenvolupar-lo.

I la següent pregunta que no m’ha contestat era què estava passant als instituts o 
què passava als instituts de Catalunya perquè abandonen el 18 per cent de l’alumnat. 
El diputat de Junts per Catalunya deia que s’havia reduït el nombre d’abandonament 
escolar prematur, i és cert, però també és cert que hi han algunes famílies que po-
sen recursos extra al centre educatiu per poder reforçar els coneixements que els 
nens i les nenes reben als centres educatius i també –i els experts ho reconeixen– hi 
ha infants, hi ha adolescents que surten amb la titulació i no sempre amb les com-
petències assolides. Per tant, estem parlant d’un 18 per cent, però tingam també en 
compte aquesta situació.

Dos temes que abans m’havia deixat, perquè no tenia temps. El tema de la for-
mació professional. Jo crec que també serà un dels grans temes d’aquesta legisla-
tura, juntament amb la lluita contra la segregació. Tenim una llei per desplegar de 
2015 i dos temes importants per resoldre, que sí que m’agradaria que em contestara: 
el primer és a quin departament s’adscriurà la futura agència i qui té la competència 
d’acreditar la qualificació. Nosaltres només posem una condició, i és que es blindi el 
sistema públic de formació professional. Hi ha alguns actors, alguns sindicats, que 
estan tement, que tenen por de que això siga com un primer pas per a externalitzar i 
per a privatitzar el servei. Sí que ens agradaria que això quedara ben blindat.

I el segon tema que també li volia plantejar era el tema dels ensenyaments artís-
tics, on cal posar ordre. Tenim un model que està absolutament disgregat, que està 
en una situació precària, hi manquen recursos, manca oferta pública... És un model 
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que no té res a veure, ara mateix, amb els estàndards europeus. Els ensenyaments 
superiors estan situats en el marc de Bolonya o en un àmbit universitari, però a Ca-
talunya estan en mans d’Ensenyament, sense cap presència de la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca, cosa que perjudica el greu posicionament d’estos ensenyaments 
respecte d’altres models consolidats a l’Estat i a Europa, i al final surt perjudicat, 
d’una banda, l’alumnat, que no pot accedir a una bossa d’ajudes, de beques a les 
quals sí que poden accedir altres alumnes de la formació universitària o de forma-
cions superiors. I, per un altre costat, també surt perjudicat el professorat, el cos do-
cent, perquè no tenen hores per al doctorat o per a la recerca. I sí que ens agradaria 
saber si ens podia concretar com preveu regular aquestos ensenyaments artístics i si 
és una de les prioritats per a aquesta legislatura.

I, ja per acabar, sí que voldria parlar breument de coeducació. Vostè hi ha fet re-
ferència, però semblava que només estava parlant d’escolarització mixta. La coedu-
cació és molt més, és el llenguatge no sexista, és la utilització dels espais, el currí-
culum no androcèntric, és l’orientació acadèmica sense biaixos... Per tant, nosaltres 
tenim una moció aprovada l’anterior legislatura que era bastant complerta i que no 
s’està aplicant. Ens agradaria veure si podria tirar endavant. Com que creiem que va 
decaure pel finiment de la legislatura, ho tornarem a presentar en forma de proposta 
de resolució, però sí que creiem que si l’escola és motor per a la transformació so-
cial, l’escola ha de tindre un paper clau, per un costat, per treballar cap a la justícia 
de gènere, que en definitiva és la justícia en tots els àmbits de la vida, i per un altre 
costat per erradicar les violències masclistes.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat senyor Carles Riera, en nom del Grup 
Mixt, del Subgrup Parlamentari de Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé; gràcies, conseller, per les seves aportacions, per les seves 
respostes. Miri, pel que fa al tema de les reivindicacions laborals del cos docent, 
de la dignificació laboral del cos docent, que sens dubte revertirà també en que pu-
guin realitzar en millors condicions la seva tasca docent i, per tant, en benefici dels 
alumnes. Certament que una cosa són els sindicats, l’altra són els grup polítics, però 
en aquest sentit li he de dir que nosaltres valorarem millor o pitjor la política del 
seu departament en funció de la seva capacitat d’arribar o no a consensos amb els 
sindicats, amb els agents socials que representen, òbviament, aquest sector, i que 
estan defensant no només un interès propi corporatiu, sinó interès de tota la comu-
nitat educativa, que en aquest cas em sembla indiscutible. Per tant, òbviament que 
la nostra valoració millor o pitjor de la seva política pressupostària també dependrà 
del seu grau major o menor d’acords amb els agents socials. I nosaltres sempre ens 
farem ressò de les seves reivindicacions.

Pel que fa a la LEC, he escoltat la seva disposició a repensar-la. Fantàstic: així ja 
no s’assemblarà tant a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia. Si la re-
pensem, té sobre la taula la ILP. Poca broma, una ILP, eh?, de les poques coses que 
tenim al nostre país de política participativa amb capacitat d’incidència parlamentà-
ria, i que la majoria d’aquest Parlament va rebre amb un cop de porta. És una ocasió 
per tornar-li a obrir la porta i recuperar aportacions que sens dubte pot fer..., que em 
semblen molt interessants.

Alguns temes que ens hem deixat en el tinter. El tema de l’EFEC. A nosaltres 
ens agradaria que se suprimís aquesta intervenció del capitalisme dur, del discurs de 
la banca, de l’economia financera en el si de l’ensenyament públic, eh? Primer que 
ens sembla que, vaja, que és una distorsió absoluta. No sé què hi fan representants 
de la banca i de l’economia financera adoctrinant, certament, els nostres i les nostres 
alumnes. I, miri, sap què passa? Que és que ens temem que, per exemple, d’econo-
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mia solidària i participativa no en deuen parlar; de què va ser Lehman Brothers, no 
en deuen parlar; de preferents, de l’estafa hipotecària, de desnonaments, de l’estafa 
del finançament públic, el dèficit de la banca mai retornat..., jo crec, estic convençut 
que de tot això no en parlen. Per tant, aquí sí que no hi ha pluralitat ni diversitat ni 
esperit crític. És adoctrinament pur i dur que no sé què fa entrant als nostres espais 
docents.

Bé. Per anar acabant, formació professional –abans no hem tingut ocasió de par-
lar-ne–, ensenyament d’adults... Compte, ensenyament d’adults, amb una reducció de 
més de vint docents, en aquests moments, que ens agradaria que es pogués revertir. 
Formació professional que requereix sobretot consolidar el seu lloc al sistema edu-
catiu, dignificar-la amb centres públics de proximitat i, en cas d’acords de col·labo-
ració amb empreses, que això no es converteixi, diguéssim, en mà d’obra barata, 
sinó realment en un sistema d’ensenyament digne i que en tot cas també inclogui les 
remuneracions, cotitzacions, etcètera, que en el seu moment calgui.

Menjadors. En el camí cap a, des del nostre punt de vista, menjadors de titularitat 
pública, de gestió pública, universals, gratuïts, podríem tenir en compte les AMPAs 
més del que les estem tenint en compte, que segurament faran una gestió més efi-
cient, més transparent, menys opaca, amb servei de més qualitat i proximitat que no 
altres línies que en aquests moments s’estan consolidant a favor de grans operadors, 
etcètera, que ens allunyen de l’economia local?

I, per últim, conseller, vostè –vaja, penúltima qüestió– ha parlat del 99,8 a Barce-
lona. Es pot considerar una bona xifra, però, fixi’s, Barcelona, la principal aglome-
ració urbana, 99,8. Escolti’m, ens haurien de sobrar places, a la pública, no faltar-ne, 
eh? Diguéssim, hauríem de poder cobrir el cent per cent de la demanda. Hauríem 
de poder satisfer tota aquella demanda pública que es doni. I hauríem de poder tenir 
capacitat per absorbir tot allò que ara com ara està en l’escola concertada, si real-
ment volem un sistema públic potent. Per tant, depèn de com s’ho miri, em sembla 
una xifra una mica insuficient.

I, per últim, defensa de l’escola pública i dels seus docents. Efectivament, aquí 
estarem completament d’acord en aquesta defensa política de l’escola pública cata-
lana, que la llengua catalana sigui la llengua comuna, realment, defensant els seus 
i les seves docents dels atacs polítics i absolutament injustificats, amb una posició 
ferma, tancament d’expedients, i que la comunitat educativa sàpiguen que no estan 
soles davant de l’arbitrarietat i la injustícia.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Torn ara per al Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula l’il·lustríssim senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. Conseller, gràcies per l’exposició. En tot cas, cinc te-
mes que m’han quedat pendents abans. 

Se n’ha parlat, de la formació professional. Nosaltres, doncs, també demanem 
aquest impuls a la formació professional. És un tema que sempre surt a totes les 
compareixences, generalment a les compareixences d’inici de legislatura, i, per tant, 
el que demanem és que no només sigui un anunci d’aquesta voluntat, sinó que sigui 
un fet.

Vostè ha parlat de mantenir diàleg constant amb altres departaments del Go-
vern, com pugui ser Treball. És evident que hi han experiències de col·laboració pu-
blicoprivada, amb formacions professionals duals, on l’empresa privada ha aportat 
una sèrie de recursos importants per a dur a terme formacions professionals molt 
específiques. I, per tant, entenc que és un valor que cal tenir en compte i estendre’l.

Una formació professional no només entesa per satisfer les necessitats produc-
tives d’un país; ha d’anar molt més enllà d’això. La formació professional ha de 
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ser impulsora d’aquestes iniciatives individuals, iniciatives col·lectives, i fomentar 
aquest caràcter emprenedor. I aquest caràcter emprenedor no només des del punt de 
vista empresarial, per a crear empreses, sinó des del punt de vista de creativitat. La 
formació professional ha de tenir aquest paper de donar les eines suficients als nos-
tres alumnes per poder ser creatius en tots els àmbits.

També s’ha parlat de menjadors escolars –crec que ho ha comentat la senyora 
Esther Niubó. Nosaltres també ens sumem a aquesta petició de com es poden resol-
dre aquests conflictes que en aquests moments s’estan tenint. Ens consta que s’està 
treballant des del departament. I, simplement, fer la reflexió que els menjadors esco-
lars han d’anar molt més enllà d’un simple servei, i que han de ser un espai educatiu 
totalment integrat en l’horari escolar dels alumnes.

Ens preocupa la implementació del decret d’inclusivitat. Crec que ens preocupa 
a tots. És una bona declaració d’intencions, aquest decret, és una bona base per a 
evitar aquesta segregació. Però el sector del professorat té dubtes; té dubtes i té pors. 
I, en tot cas, demanar al departament que resolgui aquests dubtes, que parli dels re-
cursos que s’incorporaran en el sistema; de quina formació disposarà el professorat 
per a implementar aquest decret d’inclusivitat. 

També es parla de ràtios. Com bé sap, el nostre grup parlamentari no es casa 
amb una solució universal de reduir ràtios. En tot cas, s’haurà d’estudiar en cada cas 
quina és la millor solució. Potser en algun cas serà important reduir ràtios, i en un 
altre cas potser serà important incorporar professionals concrets per a una necessitat 
específica especial.

També s’ha parlat d’autonomia de centre. I sovint la paraula «neutralitat» també 
s’utilitza molt. Evidentment, hem de promoure un sistema educatiu neutral, però que 
aquesta neutralitat no acabi convertint-se en una autocensura. Els centres educatius 
han de ser espais vius, i en aquests espais vius s’ha de fomentar precisament la plu-
ralitat. Per tant, volem un sistema viu.

La senyora Sierra parlava d’uns documents que ha recuperat i que ningú li ha fet 
cas. No s’ho prengui malament, però celebro que no se li hagi fet cas. Els documents 
de què ha de fer cas el departament d’educació són aquells documents que estan a 
dins del sistema educatiu. Tot allò que surti a fora del sistema educatiu entenc que 
és una cosa subliminal. Ha de ser el mateix sistema educatiu de Catalunya el qui re-
solgui tots els conflictes que es puguin generar a dins del mateix sistema.

I, finalment, m’ha semblat sentir que la voluntat és anomenar el departament 
«departament d’educació», o, així..., estaria en la línia. Nosaltres celebrem la deci-
sió. Entenem que les paraules no fan els fets, i, en tot cas, tampoc no volem que hi 
hagi un abans i un després. En tot cas, el canvi de nom ha de ser una oportunitat per 
a incorporar en el sistema educatiu tots aquells elements que converteixin, precisa-
ment, el sistema educatiu en una política transversal i fonamental per al nostre país.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, té la paraula el seu portaveu, l’il·lustre senyor Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Aprofitaré aquest segon torn per acabar de desgranar dos 
punts finals, més conceptuals, però per a nosaltres fonamentals.

El primer l’he començat a esbossar quan parlava de l’escola entesa com un espai 
d’educació en valors, on la llibertat, el respecte i la convivència siguin pilars d’un 
model d’ensenyament i aprenentatge que fomenti el pensament crític. Se n’ha fet re-
ferència. Que formi ciutadans amb criteri i opinió, que puguin parlar i debatre amb 
plena llibertat sobre la realitat que els envolta. 

Però tot això –i ara enllaço amb l’actualitat que estem i estan patint tants i tants 
docents i alumnes i famílies– és del tot injustificable, la limitació de la llibertat d’ex-
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pressió dins de les aules. I ho és encara menys exercint una coacció directa sobre els 
nostres docents, dins una ofensiva judicial sense precedents contra el professorat. 
Ho hem viscut. A la Seu d’Urgell s’està vivint; a l’Institut del Palau, de Sant Andreu 
de la Barca. Senyora Sierra, li remeto al recent informe del Síndic de Greuges (veus 
de fons), «El pluralisme a les escoles de Catalunya», on tres...

El president

Diputat...

Xavier Quinquillà Durich

...ítems que em semblen prou significatius, manifesten que a les escoles de Ca-
talunya es garanteix el pluralisme i el no adoctrinament. La judicialització de l’ac-
tuació del professorat pel tractament que ha donat als esdeveniments polítics dels 
darrers mesos a l’aula afecta la garantia del dret a l’educació. I, també, es remet que 
l’alumnat té dret a expressar les seves opinions polítiques a classe, en els debats a 
l’aula o, si s’escau, en els treballs.

El paper de tota la comunitat educativa ha estat exemplar, i, especialment, dels 
qui ho estan patint de forma més directa, com és el cas de mestres, professors, pro-
fessores, directius de centre, responsables de departament.

Vull també agrair al conseller el reconeixement explícit que ha fet, eh?, per a 
tots els responsables sortints, també, del departament, que han viscut moments molt 
complicats i que, amb discreció i fermesa, doncs, han pogut evitar creuar aquestes 
línies vermelles, i salvaguardar el nostre model educatiu.

I voldria acabar amb un punt final, que n’he fet referència al principi: el consens 
polític com a clau de l’èxit del nostre model educatiu. Mai s’havia mirat l’escola amb 
tanta exigència ni s’havia dipositat en els docents tanta responsabilitat com ara. Vo-
lem posar en valor un model d’èxit, motor de cohesió, fruit d’un amplíssim consens 
social, que alguns posen en dubte, però que hem de seguir preservant per al bé de 
tots i de tothom. Una eina de país que necessita situar l’interès general per davant 
dels tacticismes i les batalles partidistes. 

Un consens que també hauríem de situar més enllà de l’àmbit de l’educació. Cor-
regir, per exemple, el dèficit fiscal que pateix Catalunya és fonamental per poder 
implementar les polítiques socials que garanteixin que justament el sistema educatiu 
sigui equitatiu i sigui garant d’oportunitats per a tothom.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat. Doncs, per tancar aquesta sessió informativa, té la pa-
raula de nou el conseller.

El conseller d’Ensenyament

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats... Gràcies, senyor presi-
dent, per amenaçar-me amb el cronòmetre.

El Parlament Europeu ens ha fet una petició d’informació –una petició d’in-
formació, eh?–, que és un mecanisme que té el Parlament Europeu, al qual nos-
altres hem respost de manera adequada sobre la petició que ens demanava, i en el 
qual hem fet palès de manera documentada la nostra creença que estem complint 
totes les sentències judicials respecte a l’ús de la llengua en els nostres centres. Com 
que creiem que ho estem complint, li vam explicar al Parlament Europeu com ho 
complíem i de quina manera. De moment, diguem-ne, no n’hem sabut re més. Tam-
bé és cert que la resposta que els hem donat és de fa poc dies.

Vostès deuen haver vist que he anat escurçant una part del discurs que tenia 
previst. Això sempre succeeix. En tot cas, em comprometo a lliurar-los, a partir de 
demà, el discurs sencer, tal com el tenia previst, a tots vostès. Per tant, entrarà algun 
aspecte que he resumit, o he resumit massa sintèticament, el veuran més clar.
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Perquè ara no recordo si dels fragments, o capítols que he resumit, nosaltres es-
tem treballant en un nou decret de menjadors. És a dir, una actualització del decret 
de menjadors molt renovada que volem que, sense ser un nou decret, acabi esdeve-
nint un decret adequat a tota la realitat. I tant..., algunes de les coses respecte als 
menjadors, eh?, des de la utilització de necessitats educatives especials i tot el que 
han estat dient de menjadors estarà en el decret. Que ja estem començant a consen-
suar amb la comunitat educativa i començant a treballar. Ja hem tingut diverses reu-
nions amb representants de la comunitat educativa i agents socials, i que, per tant, 
diguem-ne, quan estiguin més avançats no tenim cap inconvenient tampoc en mos-
trar-los a vostès.

Respecte a això, per tant, eh?, el decret ja està, diguem-ne, per part nostra hem 
fet la proposta i estem treballant per poder treure’l.

L’altre tema de menjadors és, diguem-ne, les AMPAs, o les AFAs. Aquí tenim 
dos o tres problemes que són amb certa contundència, que estem intentant treba-
llar-hi, i que estem parlant amb la FAPAC, directament.

Primer problema, que la gestió dels menjadors escolars, com vostès saben, ja no 
correspon a aquest departament, sinó que està cedida als consells comarcals. Bé, el 
primer problema..., ens demanen que actuem d’una manera... Si jo he començat dient 
que exigeixo respecte a les nostres competències com a autoritat educativa, hem de 
tenir respecte a les competències dels consells comarcals. Primer.

Segona, la Llei de contractació, la nova Llei de contractació, altera costums inve-
terats de contractació públic, i, segons diversos informes, afecta la contractació que 
es pot fer a AMPAs. Cert que hi ha informes diversos, i no necessàriament coinci-
dents. Nosaltres hem demanat informes als gabinets jurídics de la Generalitat i la 
Direcció General de Contractació Pública del Departament d’Economia, perquè ens 
elabori un informe, a veure qui té raó –que jo crec que serà difícil d’acabar d’es-
catir-ho. Però, en tot cas, sí que hem intentat fer veure als consells comarcals que 
encara no s’havien expressat que podíem esperar un any. Per tant, només tenim dos 
consells comarcals que s’han expressat. En la resta, en principi, ens esperarem un 
any. Per tant, tranquil·litat.

I en el decret de menjadors tenim alguna proposta per poder solucionar parcial-
ment el tema, i fer-ho jurídicament correcte, que acabarem d’afinar quan les respos-
tes jurídiques definitives ens arribin. 

És a dir, voluntat nostra que les AMPAs i les AFAs participin en la gestió dels 
menjadors escolars dels seus centres? Total i absoluta. Problemes jurídics en aquest 
moment? Uns quants. Quina és la nostra feina? Solucionar els problemes jurídics, si 
podem. I ho farem via decret. Que no era per a això, el decret, però ja que hi esta-
ven treballant, ho aprofitem, ho farem via informes jurídics; ho podem fer en via de 
reconsideració competencial, també, eh? 

Però, diguem-ne, esperem tenir temps –que no sigui aquest setembre, que no 
serà– per acabar de prendre una decisió, amb aquesta voluntat que les AMPAs i les 
AFAs puguin participar –estic dient «participar»– de la gestió de menjadors del seu 
centre escolar en funció de criteris diversos i també pedagògics, socialitzadors, et-
cètera, eh?

Però, diguem-ne, estem en aquesta fase..., no li puc dir absolutament més.
Pel que fa a la jornada compactada, l’hem d’avaluar –l’hem d’avaluar. De l’ava-

luació veurem què ha anat bé, què no tant. El que ha anat bé no tenim per què mo-
dificar-ho, i el que no tant, haurem d’ajustar-ho.

Jo aquests dies he insistit en una cosa que em van transmetre en una visita al Pa-
llars dels primers dies, i que vaig trobar absolutament evident. És a dir, hi ha nois 
i noies que surten a les set de casa, tornen a quarts de cinc, i no han fet cap men-
jar calent entre mig. I els estem demanant un màxim esforç intel·lectual, un màxim 
esforç físic. Vull dir, diguem-ne, hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar; vull 
dir, no quadra. I, per tant, jo, com a responsable d’aquests nois i aquestes noies en 
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aquesta franja horària, em sento preocupat. Doncs, igual a vostès una preocupació, 
diguem-ne, paternal, gairebé, eh? No pot ser que no els tinguem menjant, no pot ser 
que no mengin calent fins a quarts de cinc de la tarda.

I en alguns barris de ciutat no és quarts de cinc, però són les quatre, eh?, o quarts 
de quatre, vull dir que... I és igual, eh? És a dir, és igual d’incomprensible dos 
quarts de quatre que les cinc, eh? D’acord.

I, quan hagi obtingut el resultat de l’avaluació farem propostes. Propostes que, 
diguem-ne..., resumint-ho: dos hores o dos hores i mitja per dinar segurament era 
una exageració, no dinar segurament és una altra exageració. I, per tant, suposo que 
entre tots sabrem trobar, segons el lloc i segons què, solucions.

Jo ja he vist que no m’explicava bé quan ho estava fent, però la meva experiència 
docent m’ha permès dissimular com si ho expliqués bé. Quan he dit els dos condi-
cionants aquells del concert, he dit, diguem-ne, dos condicionants que ara hauríem 
d’aplicar a uns criteris que ben bé no s’aplicaven fins ara; que era, un, el de la segre-
gació, el de la no coeducació, i l’altre el de concepte d’escolarització. I que per això 
havíem de fer uns criteris. Els altres ja hi són també, eh? Vull dir, hi són, diguem-ne, 
no els obvio els altres, l’únic que ja hi són i no els canviarem el criteri.

Jo també en les reunions que he tingut amb les patronals ja els he dit que nosal-
tres no podrem permetre que ens..., el cobrament de quotes obligades per a escola-
rització en centres que rebin un concert. No ho permetrem. Però això figura que ja 
existeix, eh? Per tant, no és un criteri nou a afegir. Això figura que ja hi és.

L’Agència de Formació Professional, l’agència, està adscrita a Presidència per-
què recull –recull, no extreu sinó recull– pràctiques competencials del Departament 
d’Ensenyament que continuarà tenint el departament, i pràctiques competencials del 
Departament de Treball que continuarà tenint el departament.

En conseqüència, és absolutament lògic que quan una agència ha de recollir 
pràctiques de competències de més d’un departament estiguin adscrites a aquell 
departament que s’encarrega de la coordinació de govern. Em sembla absolutament 
lògic que sigui el Departament de Presidència el que tingui l’assumpció orgànica 
de l’agència. En tot cas, el Departament de Presidència, el d’Ensenyament i el de 
Treball estan absolutament d’acord que la dependència orgànica és de Presidència, 
l’assumpció del lideratge pedagògic i de formació reglada de formació professio-
nal és del Departament d’Ensenyament, l’assumpció d’altres tipus de formació és 
del Departament de Treball, però tot es gestionarà, es planificarà i es presentarà i 
es reformularà conjuntament a partir de l’agència, com a organisme únic. Algú pot 
pensar: «Home, això és complicat. A la vida de les institucions públiques això ho 
poden aclarir en un moment.»

La compra i el lloguer dels centres concertats. Enguany, a Catalunya tanca un 
centre concertat. Vull dir, aquest setembre no obrirà un centre concertat a Barcelona 
ja existent, i no obrirà un centre concertat a Vilanova i la Geltrú existent. Per tant, 
en tanquen dos. Són dos centres que a nosaltres no ens interessa reutilitzar perquè 
no donen, no afegeixen una oferta d’escolarització a un lloc on faci falta. En tot cas, 
a més a més, es reubiquen els alumnes i es reubiquen els professors. Per tant, no hi 
hem d’intervenir de cap de les maneres.

Quan a un centre succeeixi això i sí que a nosaltres ens solucioni, el centre, la 
necessitat d’escolarització que tenim, doncs, hi invertirem. Intervindrem, ja ho hem 
comunicat a les patronals, ja ho hem comunicat. És evident que pel que afecti, això, 
a la situació laboral del professorat d’aquell centre docent, nosaltres no ens podem 
sentir aliens al futur d’aquest professorat. O sigui, intervenim, intervindrem en tot. 
No intervenim en el moble, eh?, en l’immoble només i a ells, ho sentim. Si aquest 
professorat pertany a una congregació o a una empresa que té més d’un centre es 
pot reubicar perfectament; si no, haurem de, amb els sindicats, parlar-ne. Per això 
estan els sindicats, no?, per defensar els drets del professorat i nosaltres per parlar 
amb ells i trobar-ne solucions.
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L’abandonament escolar. Per molts motius a secundària, per exemple, a orienta-
ció, eh? Hem de treballar més i millor l’orientació a secundària –més i millor l’orien-
tació a secundària–, que ha quedat molt ben elaborada a formació professional, però 
justament és en el pas previ on nosaltres hi hauríem d’intervenir més.

Els ensenyaments artístics..., té tota la raó. Nosaltres tenim ensenyaments supe-
riors que segurament no hauríem de tenir en el nostre àmbit competencial –els te-
nim. També és cert que algun canvi competencial potser no seria bo per a aquests 
ensenyaments, per tant, n’hem de parlar, i els hem de millorar.

Coincideixo amb vostè, senyor Riera: a mi un ensenyament econòmic, di-
guem-ne, extracurricular o extraprofessorat del centre basat només en la banca pri-
vada no m’agrada. No m’agrada perquè crec que no és bo. Perquè a més ara, avui 
en dia, la realitat econòmica, fins i tot en la mateixa banca, ja és molt diferent. 
Avui en dia ja, eh? Vull dir, tot..., per tant, això és allò que podríem dir que n’haurí-
em, n’haurem de parlar –n’haurem de parlar. És... I n’haurem de parlar des d’aquesta 
concepció de la pluralitat que vostè em deia, que ha de ser una base del nostre siste-
ma educatiu, i amb això enllaço amb les paraules del senyor Quinquillà, les finals, 
que podria assumir perfectament jo, com les finals d’aquest discurs del departament. 

Només, si em permet, senyor president, una cosa que no em vull estar de dir-la, 
perquè de vegades s’utilitzen moltes dades, i tots podem utilitzar dades. Els que som 
filòlegs –i aquí en som uns quants–, sabem perfectament que de vegades les dades 
ens poden enlluernar però són intercanviables. Amb dades de l’Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que no 
crec que siguin de la CUP, els alumnes catalans tenen el mateix nivell de llengua 
castellana que la mitjana de l’Estat (remor de veus) i el model educatiu català no té 
cap influència negativa per a l’aprenentatge de la llengua castellana de l’alumnat. 
Amb dades dels informes PISA, de l’Organització per la Cooperació i el Desenvo-
lupament Econòmics, l’OCDE, la llengua familiar, la que es parla a casa, no condi-
ciona els aprenentatges de l’alumnat, i el model d’immersió lingüística no perjudi-
ca l’aprenentatge de l’alumnat castellanoparlant. Hi han dades –aquestes sí– de les 
quals som responsables nosaltres, del Consell Superior de l’Avaluació a Catalunya: 
no existeixen dues comunitats en l’aprenentatge de les dues llengües oficials, sinó 
que, educativament, existeix una única comunitat en l’aprenentatge de les dues llen-
gües oficials.

Per tant, cap tipus de segregació, ni una: ni social, ni econòmica, ni de gènere, 
ni tampoc lingüística.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, honorable conseller, per la seva exposició d’avui. Moltes gràcies 
als portaveus i les portaveus pel debat i per haver-lo fet fàcil. I moltes gràcies a la 
comunitat educativa i als agents socials que avui ens han acompanyat amb la seva 
presència.

Sense res més, molta sort al conseller i al seu equip.
Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i vuit minuts.
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