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Sessió 23 de la CE

La sessió de la Comissió d’Educació (CE) s’obre a les tres de la tarda i sis minuts. Presi-

deix Josep M. Jové i Lladó, acompanyat de la vicepresidenta, Glòria Freixa i Vilardell, i del 

secretari, Martín Eusebio Barra López. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Jorge Feijóo Suñol, Maialen Fernán-

dez Cabezas, Javier Rivas Escamilla i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Narcís 

Clara Lloret, Lluís Font i Espinós, Imma Gallardo Barceló i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, M. Assumpció Laïlla i Jou i Mònica Palacín Pa-

rís, pel G. P. Republicà; Raúl Moreno Montaña i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes 

i Units per Avançar, i Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

Assisteixen a aquesta sessió el director general de Formació Professional Inicial i En-

senyaments de Règim Especial, Joan Lluís Espinós Espinós, i la presidenta de NACE, Car-

men Cabestany García, acompanyada del creador i director del programa TEI (Tutoria Entre 

Iguals), Andrés González Bellido.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 

de Règim Especial davant la Comissió d’Educació per a informar sobre el nou model de 

formació professional (tram. 357-00465/12). Comissió d’Educació. Compareixença.

2. Compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 

de Règim Especial davant la Comissió d’Educació per a informar sobre el nou model de for-

mació professional dual i el canvi curricular previst (tram. 357-00622/12). Comissió d’Educa-

ció. Compareixença.

3. Compareixença d’una representació de l’associació NACE, No a l’Assetjament Esco-

lar, davant la Comissió d’Educació per a presentar el decàleg contra l’assetjament escolar 

elaborat per l’associació (tram. 357-00534/12). Comissió d’Educació. Compareixença.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-

cació sobre els problemes i les incidències en la gestió de les qualificacions finals del curs 

escolar 2018-2019 (tram. 354-00138/12). Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-

cació sobre la inacció davant el fet que membres d’una entitat privada espiessin alumnes 

i docents de centres educatius (tram. 354-00154/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educa-

ció sobre la vigilància del comportament lingüístic d’alumnes i professors als centres edu-

catius (tram. 354-00158/12). Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de compareixença d’Òscar Escuder i de la Torre davant la Comissió d’Edu-

cació perquè informi sobre les actuacions de la Plataforma per la Llengua als centres educa-

tius (tram. 356-00575/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de Joaquim Salvi i Mas davant la Comissió d’Educació 

perquè informi sobre les presumptes denúncies de discriminació lingüística en les classes 

de la Universitat de Girona (tram. 356-00585/12). Jorge Soler González, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president 

Bona tarda. Doncs moltíssimes gràcies per la vostra assistència a la sessió de la 
Comissió d’Educació d’avui, 10 de desembre.

Aquests dies, des de que vam fer la convocatòria... Sabeu que vam fer una convo
catòria inicialment amb dues compareixences –bé, una compareixença que en subs
tanciava dues–, que eren la del director general de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial i la compareixença d’una representació de l’asso
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ciació NACE, No a l’Assetjament Escolar, però el Grup Parlamentari Socialistes ens 
va fer notar que ens quedaven unes sol·licituds, un llistat de sol·licituds de sessions in
formatives i de compareixences, i que en poséssim unes quantes, i vam afegir unes 
quantes sol·licituds de sessions informatives per substanciar, per votar avui, i de sol·li
cituds de compareixença. 

Abans d’entrar, també algun grup parlamentari –diria que el Grup Parlamentari 
Junts per Catalunya– havia demanat si això es podia avançar, les votacions d’aques
tes sol·licituds de compareixença. I, en principi, tots els grups que van contestar van 
dir que sí. 

Per tant, si ningú hi té res a dir, passaríem a votació; canviaríem l’ordre del dia 
i començaríem per les sol·licituds de compareixença i sessions informatives.

I també fer notar que la sol·licitud de sessió informativa, que era el punt 6 origi
nal, que ara passaria a ser el 3..., que és la sessió informativa a la Comissió d’Edu
cació amb el conseller d’Educació sobre la vigilància del comportament lingüístic 
d’alumnes i professors als centres educatius, proposada pel Subgrup Parlamentari 
Popular de Catalunya..., el diputat senyor Daniel Serrano ens ha sol·licitat que la pos
posem, perquè no podia assistir avui a la comissió, i que per tant posposéssim el seu 
debat i votació per a la següent comissió.

(Sonia Sierra Infante demana per parlar.) Senyora Sonia Sierra...

Sonia Sierra Infante

Sí; vaig comentar per mail, i no sé com ha quedat, el cas de la sol·licitud de compa
reixença que hauria de ser per a la Comissió d’Empresa i Coneixement i no pas per a 
aquesta d’Educació. (Veus de fons.) El número 8. 

El president

De la Universitat de Girona?

Sonia Sierra Infante

Sí.

El president

Aquesta la voldrien passar a la Comissió de...

Sonia Sierra Infante

D’Empresa i Coneixement.

El president

D’acord.

Sonia Sierra Infante

Perquè no és pertinent en aquesta...

El president

D’acord. Per tant, això, hauríem de fer alguna gestió, perquè la vam acceptar a 
tramitació...

La lletrada

Bé, això ho decideix la Mesa del Parlament, no la comissió pròpiament. Sí que 
s’hauria de sol·licitar a la Mesa de fer el canvi. 

El president

Doncs la posposem i fem la gestió; com a Mesa de la comissió li ho diem a la 
Mesa del Parlament. (Veus de fons.)

Sonia Sierra Infante

D’acord, gràcies.

El president

Moltes gràcies. 
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Per tant, passaríem, doncs, si a tots els sembla bé, al punt número 4 original, 
que seria el punt número 1, que és la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Educació amb el conseller d’Educació sobre els problemes i les incidències en la 
gestió de les qualificacions finals del curs escolar 20182019, que és presentada pel 
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular. 

(Marc Parés Franzi demana per parlar.) Sí? 

Marc Parés Franzi

Sí, no; per part de Catalunya en Comú Podem just anunciar la substitució de la 
diputada Jéssica Albiach pel diputat Marc Parés.

El president

Moltes gràcies. Perdoni, és veritat, ens hem oblidat les substitucions. Marc Parés. 
Alguna substitució més?

Lluís Font i Espinós

Sí, el diputat Francesc Ten en substitució del Josep Maria Forné i el diputat Nar
cís Clara en substitució del diputat Xavier Quinquillà.

El president

Moltíssimes gràcies. Algun grup...? Senyora Sierra...

Sonia Sierra Infante

Sí, el senyor Javier Rivas en substitució de la senyora Susana Beltrán.

El president

Moltes gràcies. Algun grup més? (Pausa.) No.
Doncs passaríem a les sol·licituds d’aquestes sessions informatives. El Subgrup 

Parlamentari de la CUP... No hi és? (Veus de fons.) Aquesta decauria, si no... 

La lletrada

I la 6 s’ha de votar, que es pot posposar o no. 

El president

Però ens ho han sol·licitat i per tant entenem que la podem posposar. 
Perdonin, la lletrada em comenta: la 6, del senyor Daniel Serrano, del Subgrup 

Parlamentari Popular, la podem posposar? Els sembla a tots bé? Sí? (Pausa.) D’acord. 
La posposaríem. 

(Sonia Sierra Infante demana per parlar.) Sí? 

Sonia Sierra Infante

Sí; aprofito, ja que falten diferents membres de la comissió, per demanar també 
que es posposi la del senyor Òscar Escuder, de Plataforma per la Llengua. (Veus de 
fons.) Crec que... 7.

El president

El punt 6 original, el punt 7 original i el punt 8 original; dues serien posposades, 
la tercera també formalment posposada per sol·licitar que vagi a la comissió corres
ponent. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Educació sobre 
els problemes i les incidències en la gestió de les qualificacions finals 
del curs escolar 2018-2019 (decaiguda)

354-00138/12

Per tant, el que hauríem de fer és debatre el punt 4, que no hi ha el Subgrup Par
lamentari de la CUP, per tant, decau. Perfecte.

Passem a debatre i a votar la sol·licitud de sessió informativa a la Comissió 
d’Educació amb el conseller d’Educació sobre la inacció davant el fet que membres 
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d’una entitat privada espiessin els alumnes i docents de centres educatius, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Senyora Sierra...

Sonia Sierra Infante

Estic pensant que, pel mateix motiu, la que diu jo també la posposaria.

El president

D’acord. Sí? (Pausa.) Doncs posposem totes les sol·licituds de sessions informa
tives i compareixences per a la següent comissió. El punt 4 decau; les altres es pos
posen. Per tant, el punt 4 està clar que decau. (Adreçant-se a la lletrada.) La lletrada 
i la gestora: sí?

La lletrada

Sí, perquè no hi és. 

El president

Perquè no hi és. Sí? (Pausa.)

Compareixences acumulades del director general de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

357-00465/12 i 357-00622/12

Doncs passem a la compareixença del director general de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant de la Comissió d’Educació. Si el 
podem anar a buscar...

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i dotze minuts i es reprèn a les tres i tretze mi-

nuts.

El president

Senyor Albert, senyor Moreno...
Sí; podem passar al següent punt de l’ordre del dia, que és la compareixença del 

director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
davant de la Comissió d’Educació, el senyor Joan Lluís Espinós Espinós. Té dues sol
licituds de compareixença, dues compareixences; les ajuntaríem en una. Faríem apro
ximadament mitja hora. Serem laxos amb el temps, però si pot ajustarse a aquesta 
mitja hora, faríem aquesta mitja hora. Després els grups parlamentaris inter vindrien, 
vostè contestaria, els grups parlamentaris tornarien a intervenir i vostè tancaria la 
sessió contestant les darreres preguntes.

Per tant, doncs, moltíssimes gràcies per la seva presència. Aquesta, com sap, és 
la seva comissió. I, quan vulgui, ens pot exposar la seva compareixença.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial (Joan Lluís Espinós Espinós)

Bé; molt agraït. En primer lloc, abans de començar la intervenció, vull agrair 
l’oportunitat que tinc de poder estar aquí i podervos presentar aspectes generals so
bre el pla de treball de la direcció general –de fet, de la conselleria.

Us plantejo la intervenció que tinc preparada. El que farem serà..., en primer lloc, 
faré una breu exposició sobre la planificació de l’oferta formativa. Després entraré ja 
en els temes específics que estan relacionats amb el pla de treball, com són el Pla de 
millora dels resultats acadèmics; l’estudi d’inserció laboral; la implementació de la 
formació professional a partir, doncs, de l’oferta dual; el model curricular que estem 
treballant; els programes de qualitat de la formació professional; l’acreditació de les 
competències; el Pla de formació contínua del professorat, i el Pla d’inversions que 
tenim preparat, que tenim previst.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
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Bé, doncs, sense més dilacions, començo per la planificació. Com tots vostès sa
ben, la planificació de l’oferta dels cicles formatius té una periodicitat anual: cada 
any es revisa l’oferta que hi ha i es fan propostes de canvis, que tant poden ser, òb
viament, doncs, de fer noves ofertes com de canviar les ofertes que hi han. Aquest 
és un plantejament que el tenim descentralitzat i, per tant, es gestiona des dels serveis 
territorials. I, per ferho, hem elaborat uns criteris generals i comuns per a tots els ter
ritoris per garantir que a tots els serveis territorials es treballa a partir dels mateixos 
criteris.

Una vegada escoltades les propostes que es fan des dels centres, des de les entitats 
locals –és a dir, ajuntaments, consells comarcals o consells de formació professio
nal– i del sector empresarial –tant les organitzacions empresarials com les empre
ses–, es fa la proposta de planificació de cada curs. 

Per al curs 20192020, hem fet –jo diria que des de fa tres anys no s’havia fet– un 
increment de l’oferta pública de formació professional que ha suposat un increment 
de cent sis grups nous. Aquests grups s’han repartit de la següent manera. Sobre els 
PFIs, els programes de formació i d’inserció, hem crescut divuit grups nous. Sobre 
els cicles de grau mitjà, hem crescut en vintidos grups nous. Sobre els de grau supe
rior, en trentatres grups nous. Sobre els IFEs, els itineraris formatius específics, en 
els que treballem amb alumnes amb discapacitats psíquiques lleugeres, hem crescut 
vintivuit grups –si bé hem de dir que, com sabeu, aquest és un programa de quatre 
anys i aquest curs que ara hem iniciat és l’últim dels quatre anys, no s’havia acabat i, 
per tant, hem crescut, diguemne, els que feien primer a segon, els de segon a tercer, 
més de deu grups nous; en total ha suposat un creixement de vintivuit grups, dels 
quals, com dic, deu de primer curs. També hem crescut en tres grups a ensenyaments 
esportius i en dos grups d’arts plàstiques i disseny.

De cara al curs vinent, si tot va tal com hauria d’anar i, per tant, disposem de 
pressupost, la intenció és fer un creixement del mateix ordre i entrar també en obrir 
la via, que fa uns quants anys que no està oberta, de créixer en la formació profes
sional no presencial de l’IOC. Aquest és un tema que, per nosaltres, és sensible i 
important perquè hi han noves demandes i, en canvi, l’oferta que tenim pública no 
s’ha modificat.

En aquest aspecte, doncs, també recordar que es va publicar l’octubre d’aquest 
any l’ordre d’accions positives de la formació professional. I, per tant, aquesta apos
ta de creixement també per nosaltres és molt important dirigirla a tot el que és, en 
aquest cas, incrementar el nombre de noies, el nombre de dones, en els cicles forma
tius de l’àmbit industrial. 

Entrem ja, diguemne, en l’objecte de fons del nostre programa. De fet, quan us 
parlo del Pla de millora dels resultats educatius, us dic que això és l’eix sobre el que 
pivota tot el que aniré explicant a partir d’ara.

El Pla de millora dels resultats educatius és un programa que vam començar a 
portar a terme el curs passat, el 1819, que vam iniciar aquest programa implemen
tantlo als cicles formatius de grau mitjà, que en aquest curs que hem començat ara 
l’hem implementat en els de grau superior –tot això de l’oferta pública– i, de cara al 
curs vinent, està previst implementarlo a l’oferta privada.

Quin és el plantejament i de quina manera està organitzat? Bé, el plantejament és 
senzillament i complicadament arribar a aconseguir incrementar l’índex de graduació 
de l’alumnat i de fidelització de l’alumnat en els ensenyaments professionalitzadors. 
Aquest és l’objectiu. 

I què entenem per «rendiment acadèmic», per «fidelització» i per «abandona
ment»? Bé, en aquest programa hem definit aquests tres indicadors, que són els que 
després ens explicaran si anem o no anem bé. I el primer indicador, que és el del ren
diment acadèmic, és el tant per cent d’alumnes que aproven tots els mòduls del curs 
en el que s’han matriculat, siguin els que siguin. Òbviament, si els aproven tots, el 
cent per cent..., així, no? 
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Sobre la fidelització de l’alumnat, ho entenem com el tant per cent d’alumnes 
que estan durant tot el curs en el cicle on s’han matriculat. I, per tant, tant el rendi
ment com la fidelització estan totalment definits dintre d’un curs acadèmic. En can
vi, l’abandonament acadèmic el plantegem com en una promoció. I, per tant, definim 
l’«abandonament acadèmic» com el tant per cent de l’alumnat que deixa els estudis 
al llarg d’una promoció.

Per què ho fem de manera diferenciada? Bé, perquè hem observat que tenim dos 
tipus d’abandonament, i si només utilitzem el que hem dit la «fidelització», els nois 
i noies que deixen els estudis al llarg del curs, ens perdem una part important de 
l’alumnat que també plega, que és l’alumnat que acaba el curs, que acaba el primer, 
fins i tot l’aprova, però que després no es matricula a segon. Per tant, si no fem l’anà
lisi des del punt de vista global de tota la promoció, ens trobarem que tindrem dades 
que no corresponen a la realitat. I per això diferenciem el que és l’abandonament en 
l’anàlisi de la promoció i el que és la fidelització en l’anàlisi des del grup.

Com funciona aquest programa? Aquest programa el que fa és utilitzar com a font 
d’informació les actes de final de curs. Com sabeu, a la formació professional no hi ha 
setembre; les actes de final de curs de juny són les que ens diuen com ha anat el curs. 
Per tant, s’agafen les actes de final de curs del juny i es fa una anàlisi exhaustiva dels 
resultats acadèmics grup per grup, de tots els grups, de tots els centres, en aquest cas, 
públics de Catalunya. L’any vinent ho farem en els públics i en els privats.

I, per tant, nosaltres disposem d’unes eines que ens permeten fer aquesta feina. 
Quan tenim l’anàlisi feta, aquesta anàlisi la portem a cada centre, i cada centre, din
tre del professorat que hi ha en el grup, analitza les dades, busca els problemes que 
li han sorgit amb els resultats i fa propostes de millora. Propostes de millora que les 
incorporem en el pla de treball de l’any següent i que es fan conjuntament amb l’ins
pector/inspectora del centre, que és qui els va acompanyant per tirar endavant aquest 
pla de millora.

Els resultats que donem al centre són els resultats de cada grup, però també els 
resultats del cicle formatiu del grup en relació amb els resultats del territori i de tot 
Catalunya. Per tant, pot conèixer internament la seva situació, però també es pot com
parar amb el seu territori i amb la resta de territoris. Això ens permet poder fer una 
anàlisi exhaustiva i, per tant, ens permet que des del centre es puguin fer propostes 
que puguin afinar i..., que volem evidentment que ens serveixin per anar millorant.

Aquesta és una feina que vam començar, com he explicat abans, el curs passat de 
manera generalitzada a Catalunya, però ja l’havíem començat a tastar, ja l’havíem 
començat a implementar en un territori, i, per tant, no partim de zero, sinó que te
nim ja molta experiència acumulada sobre com treballar en aquest pla. I això ens va 
explicar, a partir dels resultats, que hi han una sèrie d’actuacions que s’han de portar 
a terme de seguida, que no són actuacions que serveixen per resoldre el problema 
de cada grup –que també–, sinó que són actuacions més d’estructura, més generals. 

I, en aquest plantejament, el que hem fet ha estat, en primer lloc, arribar a un 
acord amb la Direcció General de Currículum i Personalització perquè tota l’orienta
ció que fem a l’ESO la treballem des de la formació professional. Com sabeu, aquest 
és un dels problemes que tenim i que tots coincidim en que tenim problemes d’orien
tació. Doncs una primera intervenció està en treballar de manera coordinada la di
recció general d’ESO i batxillerat i nosaltres per tot aquest plantejament.

Una segona proposta que hem fet, que és de sentit comú, però fins ara no ho fèiem, 
no?, que és posar la tutoria obligatòria a l’FP, però principalment al grau mitjà. Nosal
tres entenem que la tutoria ha de ser una eina molt important per incrementar la fidelit
zació. Per tant, la tutoria és obligatòria en tots els grups al grau mitjà i al grau superior, 
però s’incideix especialment en el grau mitjà, com us aniré explicant posteriorment.

I un tercer aspecte en el que ja hem incidit: potenciar tot el que és el treball com
petencial, treball per competències, treball per reptes, de fet, en els cicles formatius, 
perquè creiem que també és una bona eina per millorar el rendiment acadèmic. De 
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fet, no ho diem nosaltres, això ho podem llegir en qualsevol document de la Unió Eu
ropea que parli de la formació professional, el treballar des de l’àmbit competencial 
en la formació professional és un tema fonamental i que nosaltres encara estem lluny 
de ferho bé. Encara estem fent una FP molt curricular i molt poc competencial. Per 
tant, l’aposta aquesta del treball competencial.

Tot això que us explico –tot això– acabarà dintre del que plantejaré quan us posi 
sobre la taula el model curricular. Però està clar que aquestes tres accions ja s’estan 
portant a terme a partir de tot aquest pla de treball.

Veurem unes dades que us les he volgut portar perquè em sembla que són objec
tivament didàctiques, no?

Mireu, en l’estudi de l’any passat ens vam trobar que tenim un rendiment acadè
mic en el grau mitjà del 50 per cent –ara ho analitzarem, eh?– i una fidelització del 
60 per cent. Per tant, el que estem dient és que, de cada deu nois i noies que comen
cen el grau mitjà, n’hi ha com a mínim quatre, perquè aquest 60... Fixeuvos que hi 
he posat números rodons, he posat números rodons perquè és una tendència, però és 
un 60 pobre, eh? O sigui, de cada deu, en perdem quatre. I, per tant, això no pot ser, 
hem de fer alguna cosa perquè això no passi. I de cada deu, n’aproven cinc. Per tant, 
això tampoc pot ser, eh? Aquí tenim uns indicadors clars de que tenim un problema 
que hem d’abordar en el grau mitjà.

Quan parlem del grau superior, veurem que estem parlant d’una cosa totalment 
diferent. Tenim un grau superior –i ho puc dir d’una manera clara– amb uns resultats 
moderadament satisfactoris, i penso que dels quals podem estar orgullosos. I, per 
tant, moltes vegades quan es parla de la formació professional no s’afina, perquè no 
és igual parlar del grau mitjà que del grau superior. I aquí les dades ens ho diuen 
clarament. Fixeuvoshi, tenim un rendiment acadèmic del 70 per cent: de cada deu, 
n’aproven set en el curs que els toca. Això és un molt alt. I tenim una fidelització del 
80 per cent: de cada deu que comencen, n’acaben vuit. És molt alt, això. 

I, per tant, tenim unes dades que, jo diria, del grau superior són bones, però te
nen marge de millora. El 70 per cent vol dir que tenim un 30 per cent de millora. 
El 80 per cent vol dir que tenim un 20 per cent de millora. Per tant, tot aquest pla 
que fem, doncs, ha de servir sobretot per al grau mitjà, que és on tenim el problema 
greu, però també per al grau superior.

Anem al tercer aspecte. Fixeuvoshi, jo el que faré ara..., us presentaré tres àm
bits que no deixen de ser una avaluació diagnòstica que després ens explicarà..., quan 
jo abordi tot el tema de com plantegem el model curricular és per tot això, no és fruit 
de que un dia, doncs, hem pensat que ho hem de fer, no, sinó que és fruit de tot un 
treball que ara anireu veient, no?

Anem a l’estudi d’inserció laboral. L’estudi d’inserció laboral, com coneixeu to
tes les persones que sou aquí, es fa cada any i el que es fa és, una vegada acabat el 
curs, s’esperen sis mesos, i tots els nois i noies que han aprovat un cicle formatiu, 
que s’han graduat, reben una proposta d’una enquesta en la que se’ls pregunten di
ferents ítems sobre la seva situació laboral. Aquesta enquesta es passa entre el mes 
sis i el mes nou. I els resultats d’aquesta enquesta els utilitzem per després fer una 
proposta de l’estudi d’inserció.

Els resultats que us presento corresponen als alumnes que es van graduar el juny 
de l’any 2017, perquè els de l’estudi que correspon al 2018 estem ara acabant de tre
ballarlos i el presentarem properament. També us he de dir que, quan recollim les 
dades, si tenim un error mostral que és superior al 5 per cent, aquesta dada la menys
preem, perquè veiem que no té valor significatiu. Per tant, totes les dades que hi ha 
aquí són dades que corresponen exactament a mostres on l’error mostral està per sota 
del 5 per cent.

Només presento unes primeres dades, perquè no és objecte d’aquesta intervenció, 
però perquè tinguem també la segona part de la foto. Primer hem parlat dels resultats 
acadèmics, ara parlem de la inserció laboral, perquè, en definitiva, tot és un conjunt, 
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no? Aquí fixeuvos també que, en el grau mitjà, ens diu que hi ha un 44 per cent dels 
nois i noies que, entre els sis i els nou mesos, estan treballant; ens diu que continuen 
estudiant el 63 per cent. Evidentment, 44 i 63 són més de cent, perquè tenim el tercer 
element que és que hi ha alumnes que estudien i treballen alhora i estan en els dos, 
i que són un 15 per cent.

En el grau mitjà, per tant, tenim un 44 per cent de nois/noies que treballen, un 63 
per cent que continuen estudiant i un 8 i mig per cent que busquen feina. Això és el 
que tenim en l’estudi de l’any passat.

Anem al grau superior. Veurem que al grau superior les dades s’inverteixen, 
perquè veureu que treballen el 65 per cent, que continuen estudiant el 42 per cent, 
estudien i treballen el 17 per cent i busquen feina el 9 per cent. Això són les dades 
que tenim. Aquí, com a anàlisi, diguemne, primària, hi han dues idees fonamentals. 
Primera: el grau mitjà és una bona eina per continuar estudiant. Tot el tema que ja fa 
temps tots estem predicant que l’FP no és només una eina per anar a treballar, sinó 
que també és una eina que dona sentit a un itinerari formatiu, es veu molt clar en el 
grau mitjà. Fixeuvoshi: de cada deu, sis continuen estudiant. Si hi aprofundeixo, 
encara us diré més: i gairebé tots grau superior, eh? No he portat aquí la dada, per
què em semblava que no era objecte, però gairebé tots grau superior.

En canvi, en el grau superior, doncs, de cada deu, quatre continuen estudiant, 
gairebé tots a la universitat. Per tant, aquí tenim unes dades interessants. I, a més, 
fixeuvoshi, complementàries: en el grau mitjà més gent que estudia que treballa; 
en el grau superior més gent que treballa que estudia.

Si aprofundim una mica en aquestes dades, fixeuvoshi. Primera idea, l’any que 
vam fer aquest estudi, la taxa d’atur juvenil, dels setze als vintiquatre anys, crec 
que es correspon a l’edat d’aquestes persones, va ser del 28,8 per cent. És a dir, els 
nois i les noies d’aquesta edat que no tenien un títol de formació professional van te
nir un 28,8 per cent d’atur. Els nois i noies que tenien formació professional van tenir 
un 8 per cent d’atur en el grau mitjà i un 9 per cent d’atur en el grau superior. És a 
dir, estem parlant de vint punts de diferència.

Un altre element que ens sembla que és rellevant i que el podem dir: tenir un ci
cle formatiu és sinònim de tenir moltes possibilitats de continuar treballant.

Un altre aspecte que us vull posar damunt de la taula és la inserció per famílies 
professionals: on hi ha hagut més inserció? A les famílies industrials, la inserció més 
alta l’hem tingut a la família de fabricació mecànica; a la instal·lació i manteniment; 
a la de transports i manteniment de vehicles, és a dir, a la mecànica dels cotxes, per
què ens entenguem; a la d’electricitat i electrònica, i a la de química. Aquí la inser
ció laboral ha sigut pràcticament total: no hi ha alumnes, si volen treballar, que no 
treballin amb el cicle. 

En la família de serveis a les persones, sanitat i hostaleria, per aquest ordre; la in
serció més alta sanitat, la segona, hostaleria. I en la família de serveis a les empreses, 
informàtica a dalt de tot, sobretot el grau superior d’informàtica –tenir un grau supe
rior és tenir feina, sense cap mena de dubte–, i seguit d’administració i gestió i comerç 
i màrqueting. Per tant, unes altres dades que tenim que les hem de tenir en compte en 
aquests indicadors generals.

Anem a la dual. A la dual, si m’ho permeteu, aquí m’esplaiaré una mica més, 
perquè em sembla que és, diguemne, un dels temes que ens interessa a tots aprofun
dirhi i, com després tindreu l’oportunitat de parlarne, doncs, fins i tot segur que em 
podreu fer reflexions que em podran ajudar a millorar, no?

Bé, mireu, comencem per contextualitzar on estem. Mireu, l’any 2012 vam co
mençar a fer dual, l’any 2012. Per tant, és el setè any. I vam començar a fer dual par
tint de zero, no teníem experiència prèvia. Nosaltres entenem, i sempre es va fer així, 
que el que hem estat fent és un pla pilot. Hem estat treballant per aprendre com hem 
de fer la dual. Ara ja portem sis anys, en sis anys hem après molt, i ara entenem que 
és el moment de tot això que hem après fer un plantejament global que no sigui la 
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dual com la fem ara –que ara la descriurem–, sinó que estigui ja dintre del sistema 
de manera generalitzada.

Quines característiques té la dual que estem fent ara que a la vegada, doncs, ens 
han fet reflexionar en les que hem de treballar? Mireu, en primer lloc, un centre que 
vulgui fer dual ha de demanar autorització per fer dual.

Bé, això ens sembla que ara ja no toca, ja això ho hem de revisar. Tots els centres 
que estan autoritzats han de poder fer dual sense haver de fer un procés adminis
tratiu moltes vegades farragós que no ens porta enlloc. Per tant, aquest és un tema 
que el plantegem com a revisió. Quan vam començar ho havíem de fer així, perquè 
havíem, doncs, de controlarho més. Ara ja no té sentit. 

Segon aspecte amb el que un centre docent ha de treballar si vol fer dual. Ha de 
tenir un acord previ amb una empresa, o amb dues o amb tres, i formalitzar un con
veni amb el qual l’empresa li diu que al cap d’un any i mig –d’un any i mig, o de ve
gades dos– li guardarà una plaça perquè un noi o una noia vagin a fer dual. És com 
ho tenim plantejat. Clar, això, quan vam començar, era molt important tenirho, per
què era qui ens garantia que podíem fer alguna cosa i no ens trobéssim que engegà
vem aquí un projecte i no el podíem tirar endavant. Ara no té sentit. Ara la dinàmica 
ja està establerta. Per tant, aquest és un tema que també hem de revisar.

Un tercer aspecte. S’ha d’elaborar un currículum específic per impartir a l’em
presa. Aquest també és un tema que entenem que ara no té sentit. I justament aquest 
ha estat un dels temes que ens ha donat a tots plegats més problemes, perquè, quan 
vam fer el primer plantejament de fer el currículum, vam fer una hipòtesi de treball 
amb la qual agafàvem hores als diferents mòduls en les que, hipotèticament, dèiem: 
«Això probablement és el que es podrà fer a l’empresa.» Ens vam adonar, després 
d’un any, que ajustar aquesta hipòtesi a la realitat era molt complex, i es va fer un nou 
replantejament del currículum de dual en el qual es deia, doncs, que es feia, en lloc 
de ferho mòdul a mòdul, un plantejament més global en el que hi havia un paquet 
d’hores que eren les que corresponien a fer la dual. Segon canvi.

Tercer canvi. Es va veure que això tampoc s’acabava d’ajustar i es va fer un tercer 
canvi –en aquests sis anys, eh?, això. I diem: «Bé, i el que farem és que també cada 
centre pugui fer la seva pròpia proposta de currículum.» És a dir, avui estem en un 
moment en el que, quan fem dual, ens podem trobar que un títol, el que sigui, té qua
tre currículums: el currículum ordinari, el primer currículum que vam fer quan vam 
començar perquè no en sabíem, el currículum aquest globalitzat i el currículum es
pecífic. Què vol dir això? Doncs que si ens trobem que hi ha un noi o una noia en un 
centre que ha començat la dual i no l’acaba i ha d’anar a un altre centre, el cap d’es
tudis d’aquest centre acabarà boig, perquè lligar tots aquests canvis és impossible. 

Per tant, aquest és un tema que ens ha anat molt bé per començar, però entenem 
que això ho hem de canviar i hem de fer un plantejament global i únic sobre el tema 
del currículum i que –com veurem més endavant, però ja ho avanço– el que fem és 
treballar amb el mateix projecte de les pràctiques el que és el contingut de la forma
ció dual, diguemne, més conceptual, més dels mòduls del centre. Per tant, un altre 
tema en revisió. 

Un altre tema. En aquest moment tenim, en un centre que fa dual, un grup de 
dual, i si té dos grups, un grup de dual i un altre que no és de dual. Però si només té 
un grup, té un grup de dual on potser hi han vint alumnes, dels quals n’hi han cinc 
que tenen plaça en una empresa i fan dual i els altres quinze no fan dual. Això ens 
està passant. Per tant, aquí... Però, clar, jo ho torno a dir, és que hem estat experi
mentant, hem estat aprenent. I això, evidentment, doncs tampoc ens va bé. Per tant, 
aquest és un altre tema que revisem i que modifiquem i que en el nou plantejament, 
òbviament, doncs tot això entenem que ho podrem superar.

Per això és important l’exposició de la manera que la faig perquè el que ja estic 
fent és el diagnòstic del que serà el resultat quan es faci la proposta del model cur
ricular.
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Un altre aspecte que també nosaltres entenem, doncs, que podem millorar és que 
tenim tutors específics per fer el seguiment de la dual, per un costat, i tutors especí
fics per fer el seguiment de l’FCT. Això no té cap mena de sentit. La mateixa perso
na pot fer les dues, perquè, al final, el que estan fent és fer el seguiment de l’activitat 
a l’empresa. I, per tant, això també ho plantejarem d’una manera global.

Per altra banda, un altre aspecte que es demana, que és molt encertat i que es conti
nuarà tirant endavant, és que l’alumnat, abans d’entrar a l’empresa, ha de fer la forma
ció en prevenció de riscos laborals i, per altre costat, doncs, que s’ha de fer l’avaluació 
del currículum a l’empresa, que això continuarà exactament tal com es fa ara.

Anem a la segona part. Això és lo que li demanem a l’escola. Què li demanem a 
l’empresa? Fixeuvoshi: a l’empresa li plantegem, diguemne, tres reptes. En primer 
lloc, formalitzar el conveni que hem dit abans; ha de formalitzar el conveni amb 
el centre amb el qual, doncs, assumeix els seus compromisos. En segon terme, ha 
d’establir la relació laboral amb l’alumne. I aquí em vull parar, perquè us vull po
sar sobre la taula un problema que tenim, aquí tenim un forat negre, eh? I és que..., 
fixeuvoshi: la norma estableix –estic parlant del decret de l’Estat, que ens obliga, 
no?– que una empresa pot tenir dos tipus de relació laboral amb un alumne. O bé 
per contracte amb formació i aprenentatge..., que el contracte amb formació i apre
nentatge correspon al salari mínim interprofessional, que l’any 2019 són noucents 
euros al mes. 

Per tant, aquest noi o aquesta noia cobra un sou proporcional a les hores que 
treballa en relació amb el contracte. Si treballa totes les hores, noucents euros; si 
en treba lla la meitat, 450. O bé hi ha una altra possibilitat, que és que aquest noi o 
aquesta noia tingui una beca formativa, que les beques es donen en concepte d’apor
tació econòmica per l’ajut a l’estudi. Aquesta beca està referenciada, segons la nor
ma, a l’IPREM, és a dir, a l’indicador públic de renda a efectes múltiples, que aquest 
indicador ens diu que, per a l’any 2019, fixeuvoshi, és de 537,84 euros al mes. En 
aquest cas, l’empresa també ha de donar d’alta a la seguretat social l’alumne. 

Què vol dir? Aquí és on jo els he dit un tema que és un problema per a tots, eh? 
Al mateix centre, dos nois o dues noies, o un noi i una noia, com vulgueu, se’n van a 
fer la dual a dues empreses diferents en llocs de treball comuns, amb el mateix lloc 
de treball, una empresa decideix ferli un contracte en formació, l’altra decideix fer
li una beca, per la mateixa feina estem parlant de sous, jo diria, poc afortunadament, 
doncs, comparables, no? Vull dir, un el doble de l’altre. Aquí tenim un problema que 
no està resolt.

I, en tercer terme –jo faig un plantejament general, eh?–, l’empresa ha de destinar 
una persona a fer de tutor de formació d’aquest noi o d’aquesta noia. 

Unes dades generals també per acabar de donar forma a aquest plantejament que 
tenim avui, dades d’ara. Fixeuvoshi: en aquest moment, nosaltres tenim 290 cen
tres que fan dual a Catalunya, entre públics i privats, eh?, és el 64 per cent dels 
 centres, que estan fent la dual a Catalunya. Si parlem de cicles, que és una altra ma
nera d’analitzarho, tenim 959 cicles, que són el 40 per cent dels cicles. Fixeuvoshi: 
de centres ens en falten un 36 per cent, però de cicles ens en falten un 60 per cent. 
Però, a més, si tenim en compte que pràcticament cap dels grups està ple, fixeuvos
hi, si tenim possibilitat de créixer, eh? 

Si mirem les dades últimes, dels últims tres cursos, hem anat creixent de mane
ra progressiva i, en aquest moment, doncs, tenim el 18,4 per cent de nois i noies de 
segon curs que estan fent dual; el 18,4, dades del juliol del 2019.

Continuem. Nosaltres tenim molt clar que l’aposta per la dual, que s’està fent ja 
des de fa sis anys, és una aposta compartida, interessant i que hem de continuarhi tre
ballant. Però què fem, quin plantejament nosaltres ens hem fet, per potenciar aquesta 
dual? Doncs hem fet un plantejament que pràcticament es mou en tres eixos. 

Primer: disposar d’un currículum que sigui comú i que, per tant, amb aquest cur
rículum es pugui fer dual o no dual a tot arreu, i tothom –un centre gran o un centre 
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petit, un centre de la ciutat, un centre d’un poble, eh?, tothom. Per tant, és molt clar, 
si tots els centres poden fer dual, les oportunitats de fer dual creixen. Tots els cen
tres en tots els cicles. 

Segona actuació que hem fet i que ens està donant resultats, jo penso, molt bons: 
hem incorporat la figura del prospector. I qui és el prospector? El prospector és pro
fessorat que tenim en el sistema, en aquest cas, que són senyors i senyores que por
ten anys fent dual i que, per tant, en saben molt, i una part de la seva jornada laboral 
la dediquen a treballar amb les empreses, per explicarlos la dual, i amb els centres. 
I l’empresa que ofereix la possibilitat de fer dual a partir de la feina que ha fet el pros
pector..., després el prospector es posa d’acord amb el centre que toqui, sigui el que 
sigui, i els ajuda a establir la relació i a tirar endavant la dual. Aquesta feina, que la 
vam començar l’any passat, és la que ens ha fet créixer de manera significativa aquest 
any.

Aquest dematí hi havia una reunió amb els prospectors i els he anat a saludar un 
moment i jo veig que estem parlant de gent, m’han explicat, que em deien: «Ja era 
hora que ho féssim, això està funcionant i tenim moltes ganes de continuar.» I, per 
tant, no només creiem que això funciona bé, sinó que veiem que les persones que ho 
estan fent –suposo que és la clau–, doncs, se n’estan sortint molt molt bé.

I tercera acció, molt clara: incentivar econòmicament, donar diners als centres 
que fan dual. 

Aquests són els tres eixos en els que nosaltres centrem el nostre pla per poten
ciar la dual.

Què vol dir «donar diners», eh? De què estem parlant? Doncs bé, estem parlant de 
que, a través del Fons Social Europeu, hem accedit a 4.043.000 euros, que els estem 
gestionant des del principi de curs, que són finalistes i són per a la dual. I, per tant, 
aquests diners els estem utilitzant, lògicament, per a la dual. I els centres, per prime
ra vegada, perquè ara en tenim l’oportunitat, reben diners per fer dual. I, a més, això 
ens permet fer la campanya que hem fet, perquè aquí també, amb aquests diners, ens 
permet ferne la difusió. Per tant, la campanya que hem estat fent surt d’aquests 
diners que ens han donat per tirar endavant tot aquest projecte.

Com ho hem plantejat, això? Doncs el que vam fer va ser treure una resolució... 
Només podem donar aquests diners als centres públics, perquè és el que ens defineix 
la proposta, eh? I vam fer una resolució que demanava als centres que hi volguessin 
participar com ho volien fer. Hi havien dues condicions: una que era que d’aquests 
diners que els donàvem una part els havien d’invertir en aspectes relacionats amb 
la difusió, la promoció i la prospecció per aconseguir més empreses; i una segona 
part per millorar els recursos que té el centre i els equipaments destinats a l’FP dual.

Als centres que ja feien grups de dual els vam donar 3.500 euros per cada grup a 
cada centre. I als centres que feien dual però no tots els grups, si feien grups nous, o 
els centres que no feien dual si feien grups nous, quatre mil euros. Fins a quaranta mil 
euros per centre. Hi ha hagut una participació massiva: 171 centres públics hi han par
ticipat. I això ens està funcionant la mar de bé, perquè, realment, doncs per primera 
vegada els centres han pogut treballar una miqueta més a fons amb la dual.

El president

Senyor Espinós, hauria d’anar acabant la seva intervenció; almenys la primera 
intervenció.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

Molt bé. I dir, doncs, que aquesta partida la tenim assegurada per a l’any que ve; 
per tant, podrem continuar amb aquesta política.

Molt bé. Després, ara ja és fer el model curricular, que és el que ho lliga tot, i 
també tot al dia..., que per mi és interessant, que ho acaba de lligar, i és tot el pla de 
formació del professorat per executarho.
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El president

Moltes gràcies. Doncs acabats aquests primers trenta minuts –hem passat una mi
queta el temps de la intervenció del compareixent–, faríem la intervenció de tots els 
grups parlamentaris, començant pels grups parlamentaris que han fet la sol·licitud de 
compareixença. Per tant, per un temps màxim de deu minuts per grup parlamentari, 
en primer lloc, el Grup Parlamentari Junts per Catalunya, el senyor Lluís Font. Té la 
paraula.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. Diputades i diputats... En primer lloc, felicitarlo, director ge
neral, per l’exposició que ha fet, pel contingut de la mateixa exposició i per la passió 
que sent per l’FP, i compartida, en aquest cas. I quan ve algú que sent passió per un 
tema i en sap i proposa mesures intel·ligents, doncs és molt ben rebut. 

Jo li faré alguns comentaris per reblar potser el clau de coses que ja s’han dit. 
Vostè no ho ha explicitat del tot, però em sembla que en el seu cap hi ha la relació 
estreta entre abandonament escolar prematur i la promoció de l’FP. Em sembla que 
això ha planejat en la intervenció. I és veritat, l’abandonament escolar prematur no 
només depèn del sistema educatiu, perquè hi ha algunes teories que el vinculen a un 
model productiu, quan la gent jove té feina sense qualificació, per exemple, en el tu
risme o en la construcció, això actua d’atractiu i fa que deixin els estudis, amb tot el 
que hi ha al darrere. Però sí que és veritat que el sistema educatiu pot retenir i pot 
oferir oportunitats formatives i d’inserció laboral. I, per tant, segurament, l’FP té un 
pes important en aquesta estratègia de lluita a favor de l’èxit educatiu i en contra de 
l’abandonament. 

La dada de l’abandonament és molt interessant, perquè surt de l’enquesta de 
població activa, és externa al sistema educatiu i, per tant, no hi ha sospites que els 
mateixos educadors puguem interferir en això. L’OCDE va plantejar per a Espanya 
que el 2020 havíem d’estar al 15 per cent; ara estem al 17 i una mica més. Per tant, 
segurament no aconseguirem el resultat, però tampoc n’estem gaire lluny, en con
tra del que alguns diuen. És veritat que altres països i altres comunitats autònomes 
tenen resultats millors, però nosaltres venim d’una època que havíem arribat a més 
del 30 per cent. Per tant, hi ha una evolució en positiu, que jo crec que està vincu
lada –no en tinc dades empíriques– a aquesta promoció de l’FP i a aquesta aposta 
per la dual.

M’ha agradat especialment quan estableix un indicador de millora de l’èxit educatiu 
–no acadèmic, que això és fàcil de mesurar, sinó educatiu. Em permeto suggerir que 
potser podríem afegirhi un quart indicador, que seria el percentatge d’alumnes que, un 
cop graduats, o bé segueixen estudiant o, en sis mesos, com vostè mateix deia que sor
tia d’aquest estudi, han aconseguit una primera feina, perquè segurament tancaríem el 
cercle del que és la valoració sobre l’èxit educatiu. És veritat que l’èxit educatiu no es 
mesura només amb els resultats immediats, sinó que apunta a desenvolupar la muscu
latura intel·lectual, emocional, afectiva de tot tipus que l’alumne ha de tenir per afrontar 
els reptes a la vida. Però en aquests indicadors ja es veu que no ens limitem només a 
un resultat acadèmic que nosaltres mateixos administrem, sinó que busquem una prova 
de fora. Jo crec que això ho enriquiria i que vostès ja disposen de les dades necessàries 
per poderho plantejar.

Per altra banda, crec que el tema de l’orientació –que suposo que ens en parlarà 
després a propòsit del currículum– és essencial. Tinc la sensació que a vegades ten
dim a orientar a l’últim moment, o en els mesos previs a una decisió. I, per tant, una 
orientació molt sincrònica, quan hauria de ser diacrònica al llarg del sistema edu
catiu, que ajudi l’alumne a créixer, a adonarse de les pròpies capacitats, a estudiar 
l’entorn i a veure com treure partit d’aquests talents múltiples, d’aquestes intel·ligèn
cies diverses. Per tant, entenc que a la seva filosofia ja hi és aquest tema de l’orienta
ció, que potser històricament ha estat una assignatura difícil en el sistema educatiu, 
perquè no és fàcil incardinar la figura de l’orientador.
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Jo més aviat soc partidari que tots els educadors siguem orientadors. I, per tant, 
que no abandonem aquesta feina en mans només d’un especialista. En tot cas, que 
l’especialista ens ajudi als educadors a detectar situacions i a ajudar. Però entenc 
que també ha d’haverhi especialistes orientadors formats ad hoc per poder fer que 
el conjunt del sistema sigui molt personalitzat i orientador.

I després m’ha agradat molt aquesta aposta que jo en diria d’universalitzar l’FP 
dual. És a dir, hem passat la fase d’una FP dual més embrionària que intentava adap
tar un model austríac i alemany a una FP dual pròpia d’aquí, amb un model singular 
i, a més, sense traves administratives. Per tant, animarlos molt a jugar aquesta car
ta. No tothom té per què fer una FP dual, però hem de posar les bases perquè sigui 
natural en un centre educatiu que, si els alumnes i els orientadors i els educadors ho 
creuen convenient, això no hagi de ser una mena de decisió complicada i administra
tivament farragosa. 

Per tant, jo auguro que, a mitjà termini, les dades sobre abandonament decrei
xeran i ens posarem en línia del que l’OCDE diu, entre altres coses, per aquesta 
aposta.

Moltes gràcies i a seguir fent bona feina.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té els deu 
minuts de la seva intervenció el senyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Molt bé; gràcies, president. Bé, agrair al senyor Espinós, director general, la seva 
intervenció i la seva proposta. En efecte, m’afegeixo a les paraules del diputat Font: 
fa goig veure com ho viu i com ho sent i la passió que hi posa i el convenciment que 
transmet. I, de fet, això és el que necessitem, aquesta és la iniciativa i la determina
ció que necessitem en l’àmbit de la formació professional. 

I la proposta que vostè ens trasllada és una proposta ambiciosa, però alhora amb 
un alt contingut d’anàlisi, sobretot també sense renunciar a allò que s’ha fet bé i 
destacant –perquè és el que permetrà la millora– allò que es considera que es pot 
millorar. I m’ha agradat molt una frase que ha dit respecte al marge de millora, no? 
«Tenim un 70 per cent, però això vol dir que tenim un 30 per cent de millora. Tenim 
un 80 per cent, que són molt bons números, però tenim un 20 per cent de millora.» 
Aquesta és la línia que cal seguir treballant.

Respecte, com li deia, a la qüestió de l’avaluació, jo em quedo amb les figures 
dels tres indicadors; em semblen molt rellevants en el sentit de que, tot sovint, sem
pre ens quedem amb la qüestió del rendiment acadèmic i no s’aprofundeix més sobre 
la qüestió. Però, en efecte, hem de mirar la fidelització i, per tant, si la formació que 
estem donant i els currículums que estem determinant són útils i permeten també 
aquestes sortides. Perquè és la primera anàlisi que hem de fer en la formació pro
fessional: quin és l’objectiu? Doncs l’objectiu és que hi hagi una resposta per part de 
l’alumne, però també que l’alumne trobi una resposta per part de la societat i que, 
quan surt al món laboral, realment la formació que ha tingut li pugui permetre tenir 
èxit en el moment de trobar el seu lloc, el seu espai en el mercat laboral.

I respecte a la qüestió de l’abandonament, que és un altre dels indicadors que es 
tenen en compte, em sembla molt interessant l’aportació que fa de no quedarse no
més amb l’abandonament concret en un curs escolar, sinó que sigui tot al llarg de la 
promoció. Perquè, en efecte, l’abandonament s’ha de considerar a partir de si ha aca
bat la seva etapa formativa o no ha acabat la seva etapa formativa, perquè sí que és 
cert que, si no, tenim un espai de que tenim un alumne que ha acabat aquell curs –per 
tant, no ha abandonat aquell curs–, però ja no comença el següent. I si no comença el 
següent és que ha abandonat la seva etapa formativa. I si ens quedéssim només amb 
l’abandonament escolar per cada un dels cursos, ens trobaríem que la nostra visió 
estaria esbiaixada i la nostra anàlisi, per tant, estaria esbiaixada. I, per tant, l’assoli
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ment dels nostres objectius també estaria molt condicionat, i això no permetria que 
nosaltres poguéssim fer una anàlisi per tal de veure què és el que falla i què és el 
que podem millorar. Per tant, els tres indicadors els trobo molt escaients i necessaris 
en aquest àmbit de l’avaluació. 

També d’altres aspectes que vull destacar de la seva intervenció són respecte a la 
coordinació amb la direcció general de l’ESO i el batxillerat i respecte a com, amb 
l’alumnat de quart d’ESO, li hem de també afavorir a que vegi, en el marc de la for
mació professional, en els cicles, en els graus superior i mitjà, oportunitats de con
tinuar estudiant i oportunitats de futur. De futur, com molt bé deia el diputat Font, 
també atenent a la diversitat, a la diversitat d’intel·ligències, eh?, i a la seva pròpia vo
luntat de què és el que volem ser.

Són edats molt importants per al nostre desenvolupament futur i al final et trobes 
que a quart d’ESO hi ha més camí per recórrer que no sigui obligatòriament l’anar 
al batxillerat. I és molt important que hi hagi aquesta coordinació per tal també de 
posar en relleu i de posar molta força en l’àmbit de la formació professional.

I també la qüestió de la tutoria, també ho entenc com un sentit... És cert, és un 
element que fins ara no hi era i que em sembla que és rellevant que s’incorpori, per
què tampoc tenia gaire sentit que no hi fos, igual que està en altres etapes educati
ves..., en la formació professional encara molt més la figura de la tutoria que vetlla, 
que s’assessora, però que no determina, sinó que permet que l’alumne acabi triant el 
seu camí, però que tingui un acompanyament en la seva tria i que, per tant, tingui 
aquest assessorament per donar seguretat també a aquell alumne en la tria que faci, 
i que es triï des del convenciment del mateix alumne. Per tant, són dos elements que 
també valorem molt positivament.

I ja entro en la qüestió de l’FP dual. M’ha agradat aquesta reflexió que feia ini
cialment, i que no és fàcil de fer, i molt menys aquí en seu parlamentària, que és dir: 
«Escoltin, nosaltres vam començar l’any 2012 i, quan es va començar l’any 2012, es 
van cometre errors. I, per tant, és bo que nosaltres, després d’haver analitzat tota la 
situació durant aquest període de temps, ara fem una proposta on, a més, assumim 
la responsabilitat de que aquesta proposta ja no és de bell nou, sinó que ve d’una 
experiència prèvia i, per tant, el marge per a l’error i el marge per a l’equivocació 
ha de ser molt menor, i, d’aquesta manera, nosaltres també plantegem una proposta 
ambiciosa.»

Respecte, precisament, a l’FP dual, em sembla que és el camí a recórrer. I tam
bé és bo que hi hagi models d’èxit, i que visualitzem els diferents models d’èxit que 
s’obtenen a través de l’FP dual, i que també trenquem tabús que s’estan implemen
tant a l’entorn de l’FP dual. És molt fàcil desprestigiar una modalitat de formació 
professional que combina tant la formació a l’empresa respecte a la formació en el 
centre. Perquè, al final, el que estem fomentant és que hi hagi una formació molt 
més completa. I hi ha elements –ho parlàvem abans d’iniciar aquesta comissió– for
matius que no es poden ensenyar o que no es poden transmetre en el centre educa
tiu i, en canvi, s’ensenyen molt fàcilment i es transmeten amb una gran facilitat en 
els centres de treball i, per tant, en l’àmbit de l’empresa. I això és molt destacable.

I també molt important la qüestió de prevenció de riscos i la formació en ris
cos laborals, també perquè aquest nivell de consciència és important que el con
tinuem aplicant. Jo aquest matí he tingut una trobada amb diferents directors de 
prevenció de riscos laborals de diferents empreses i em destacaven que s’està fent 
molt bona feina des de l’àmbit de la formació professional en aquest sentit, eh?, en 
com donem eines a l’alumnat per tal de que ja vagi assimilant com a pròpia tota 
la qüestió de la prevenció de riscos laborals i de seguretat en el treball. Per tant, 
aquí també un altre element que és destacable i que cal continuar treballant perquè 
s’està fent bé.

I la figura del prospector. Em sembla molt interessant aprofitar tot el bagatge i tota 
l’experiència que tenim acumulada i que també està fonamentada en l’error i la rec
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tificació. Per tant, aquesta experiència per tal de no tornarhi a caure..., doncs és bo 
que aquests prospectors, que tenen aquest bagatge, també puguin assessorar i puguin 
ajudar a que també el mateix sistema continuï millorant dia a dia.

I respecte –em sembla que són bones xifres– a la qüestió del Fons Social Euro
peu i de la recerca d’aquest finançament, aquests 4 milions d’euros que vostè destaca
va, i que, lògicament, també hem de parlar d’inversió, i també hem de parlar de suport 
econòmic als diferents centres.

Jo, sense més, el que sí que li demano és que en la seva següent intervenció, doncs, 
acabi de fer l’exposició que segurament tenia preparada, que acabi de tancar aquest 
cercle que vostè ha obert, que ens parli, precisament, d’aquest model curricular, de 
com s’enfoca des del mateix departament la metodologia, l’àmbit competencial, sobre 
quines són les diferents mesures flexibilitzadores que tenen pensat aplicar i, en defini
tiva, que ens expliqui quin és aquest esquema de distribució curricular i aprofundeixi 
en tots aquests programes de qualitat de l’FP.

També és bo que hi hagi una transversalitat i una col·laboració interdeparta
mental, com ja s’ha demostrat en els darrers temps que hi ha entre el Departament 
d’Educació, i també el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i com, a 
més, s’està visualitzant, i és bo també que continuem donant valor a la formació 
professional, que ho fem, perquè ho estem estructurant bé, però que també ho fem 
visualment, comunicativament. I, per tant, campanyes com la que ja s’ha iniciat dels 
174 graus són campanyes que ajuden, i molt, a visualitzar el valor i a posar en positiu 
tota la tasca des de la formació professional.

Per tant, agrairli la tasca, agrairli la feina i crec que hem de continuar per 
aquest camí, perquè és un camí que veníem de força enrere i que ara mateix estem 
avançant a pas ferm i convincent.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Albert. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Ciu
tadans. I té la paraula, per aquest temps màxim de deu minuts, la senyora Maialen 
Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Gracias, señor Espinós, por la presentación que nos ha he
cho, las explicaciones, y, bueno, se notan los años de experiencia en el sector. Buenas 
tardes también a todos los diputados. Bien, yo no voy a ser tan sumamente benévola, 
digamos, en el tema de la FP y voy a dejar algunas carencias que para nuestro Grupo 
de Ciutadans son importantes.

Efectivamente, yo describiría esta comparecencia como: «La FP, la gran asigna
tura pendiente» –o eternamente pendiente, ¿no? No ha habido suficiente voluntad 
política por parte del Govern de la Generalitat, de los diferentes departamentos que 
han estado implicados en ella, ni de los diferentes partidos que la han llevado a cabo, 
para que esta FP, que llevamos tantos años intentando implementarla y desarrollar
la como es debido, pues se hubiese hecho efectiva. Convendrá que, aunque se notan 
avances, y creo que su aportación es importante, estamos en un punto muerto o de 
escasa relevancia. 

Para nosotros es muy importante... Estamos en la Comisión de Educación, pero 
perfectamente podríamos estar en la Comisión de Empresa, está interrelacionada, 
lo que es la FP, en educación y en empresa. Es importante, muy importante, la otra 
base, las empresas. 

Y, en este sentido, me gustaría, ya para que tome note en la réplica, saber qué es 
lo que gestiona su departamento, qué gestiones ha hecho su departamento en el tema 
de que..., claro, la Generalitat, estos últimos años, no ha optado precisamente por dar 
una estabilidad política y jurídica a las empresas, ha estado en otras cuestiones que 
no tenían nada que ver con el tema de la educación, pero que en este caso, que esta
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mos hablando de la FP, pues es muy importante, porque, precisamente, las empresas 
actualmente no gozan de esta estabilidad jurídica y política como para crear y querer 
desarrollar planes de implementación o de desarrollo de una FP precisamente aquí 
en Cataluña. Y me gustaría saber su opinión al respecto, qué gestiones ha hecho su 
departamento en este sentido y cómo se han llevado a cabo.

Por otro lado, me gustaría también destacar lo que usted ha comentado, ¿no?, en 
la exposición que ha presentado y que me he estado informando para preparar esta 
comparecencia: efectivamente, la FP, pues necesita unas reformas de calado que, 
poco a poco, se van llevando a cabo, pero que tenemos tres patas débiles, digamos, 
¿no?, como usted ha mencionado: el porcentaje de abandono, sobre todo en el ciclo 
medio, el porcentaje de inserción laboral y esa combinación entre la oferta y la de
manda por parte de las empresas, aunque le felicito por el plan de mejora que se está 
llevando a cabo de resultados y esperemos que dé buen rendimiento.

En cuanto al abandono, según datos de su propio departamento y como nos pre
sentaba aquí, cuando estaba preparando la comparecencia, consta un 50 por ciento 
de abandono en el ciclo medio y un 75 por ciento en el grado superior, en cuanto a 
que acaben todas las asignaturas. Y, luego, el nivel de abandono es del 40 por ciento 
en el ciclo medio y un 20 por ciento en el ciclo superior.

En cuanto a la inserción laboral que usted comentaba, nos consta un 55 por cien
to en el ciclo medio y un 65 en el ciclo superior. Es verdad que con la FP dual me
joramos un 70 por ciento.

Y luego está la adecuación que decíamos de la oferta y la demanda entre las em
presas: adecuar lo que necesitan las empresas con la oferta que realiza la FP, y aquí 
podríamos añadir también a las universidades, ¿no? Hay un desfase importantísimo 
entre el mundo académico y el mundo laboral. Cuando uno sale de la universidad 
o de la FP se encuentra absolutamente con un shock emocional laboral, digámoslo 
así, ¿vale?

Le felicito por la implementación que ha dicho de la tutoría, que creo que es bue
no tener un seguimiento constante y continuo de los planes de mejora de esta FP, y 
le felicito por ello.

Y aquí, en el tema de la FP dual, que decimos que mejora el porcentaje de inser
ción laboral, pues estará conmigo que estamos desarrollando una FP dual a paso de 
tortuga, es decir, no se acaba ni de desarrollar ni de implementar. Ahora, en abril, 
se sacó un decreto con una serie de mejoras que se tendrían que haber llevado a 
cabo; en mayo, se ha suspendido, y, de momento, estamos en el mes de diciembre 
sin saber en qué se ha acabado de desarrollar, se va a implementar o qué mejoras va 
a llevar consigo. (Joan Lluís Espinós Espinós diu: «La resolució, vol dir vostè.») Ah, 
la resolución, efectivamente. Yo me refiero ya al final de ese decreto, porque, de mo
mento, este Gobierno..., su departamento es el de FP, pero es que este Gobierno nos 
va dando bandazos de un lado al otro y no acabamos nunca de saber. «Ahora digo 
sí, ahora digo no, y en el medio me quedo y todo se perdió», ¿no?

Entonces, me gustaría, en este caso, que, bueno, la Administración está claro que 
tiene que cerrar acuerdos con las empresas, y aquí es..., volvemos al tema inicial: 
precisamente la Generalitat no es el mejor cuidador de estas empresas.

Y llegamos a la guinda del pastel de la FP dual, que es el centro de Martorell. El 
centro de Martorell, que se inauguró en el 2015, cuando todavía estaba el presidente 
Artur Mas, tiene capacidad para catorce mil alumnos, aunque actualmente solo tiene 
ochocientos alumnos. Está claro que la Generalitat no pretende conseguir consensos. 
Y usted comentaba antes, que será otra de las preguntas que le formule, que se nece
sita dinero para desarrollar la FP dual. Efectivamente, para todos los departamentos y 
todo lo que tengamos que llevar a cabo, se necesitan recursos humanos, materiales 
y económicos. 

Pero, teniendo en cuenta que hay un centro inmenso al lado de las empresas SEAT 
y Nissan, que son grandes generadoras de PIB catalán y que ya han dado muestras 
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y síntomas de que lo mismo que tienen los centros en Cataluña los podrían tener en 
cualquier otro lugar del mundo, creo que no solo son recursos económicos los que se 
necesitan, sino también voluntad política por parte del Govern de implementar este 
centro de Martorell. Que, por otro lado, se ha inaugurado tres veces y se ha puesto 
cuatro veces la primera piedra. Más que poner la primera piedra, más vale que pusie
ran la primera operación o el primer trabajo para los alumnos, ¿no?, porque les están 
hipotecando su futuro.

En cuanto a esto, me gustaría..., porque tenía varias preguntas que hacerle. Una 
era el tema de los presupuestos que ha comentado usted. El tema de no tener presu
puestos, que esto es una constante en Cataluña, ¿no? Somos la comunidad autóno
ma sin presupuestos eternamente. ¿Cómo le afecta a la FP?, no digamos ni dual ni... 
¿Cómo le afecta, en general, a su departamento? ¿Cómo le afecta a que las empresas 
puedan llevar a cabo planes de inversión en la FP y viceversa? ¿Cómo afecta al futu
ro laboral de nuestros alumnos? ¿Cómo afecta a los centros educativos, a las planti
llas de esos centros educativos y a los tutores que se puedan instalar en las empresas 
y en los centros educativos?

También me gustaría... Esto ya son preguntas que quisiera, si me permite, hacer
le. En cuanto al centro de Martorell, que comentábamos antes, se sacó la licitación 
en julio del 2019, pero se ha quedado desierta. Esto, a nuestro parecer, en Ciutadans, 
nos parece un problema muy importante, que ninguna empresa o ninguna entidad 
haya estado suficientemente interesada como para hacerse cargo de este centro de 
Martorell, cuyo coste es bastante elevado. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Están pre
ocupados? ¿Tienen alguna gestión, algún plan B, por parte de su departamento para 
que esto se solucione, se lleve a cabo, o empresas o entidades previstas que puedan 
asumir este centro de Martorell? Porque las últimas noticias que tengo es que la seño
ra Garau, directora del SOC, hablaba de quizás una gestión pública de dicho centro, 
¿no? Me gustaría saber su opinión y qué gestiones tienen al respecto.

Y, si me permite, también había hablado usted, en su exposición, en cuanto a los 
grados que están teniendo más salida, ¿no? Está claro que las carreras de..., bueno, gra
dos de ciencias y de telecomunicaciones son muy importantes, más con la era digital. 
Pero, sin embargo, leyendo para preparar esta comparecencia, la delegada de FP de 
Comisiones Obreras en Lérida, la señora Rosa Villaró, comentaba que hay títulos que 
están desapareciendo de todo el territorio, como los sistemas de telecomunicaciones 
e informáticos –por ejemplo, en Lérida. 

Es decir, ¿no cree que aquí hay una discordancia entre lo que realmente está deman
dando el mundo laboral, las ofertas que estamos haciendo desde la FP y la coordina
ción con los diferentes agentes implicados en los diferentes territorios de la comunidad 
autónoma, no solo Barcelona? Esa es mi pregunta.

Y, por otro lado, si me permiten el resto de los grupos, que creo que estoy dentro 
de tiempo, me gustaría saber –esto ya es una inquietud personal–, en el tema de la 
FP, ¿cómo se están gestionando las personas que tienen discapacidad? ¿Qué porcen
taje de personas que sufren algún tipo de discapacidad optan a este tipo de ciclos 
y cuál es su porcentaje de inserción laboral una vez han pasado por los centros de 
formación profesional?

Y, por último, también en esto, ahora que estamos hablando y es tan incisivo en 
la sociedad actual el tema de la brecha de género, me gustaría saber los porcenta
jes de hombres y mujeres que acceden a los centros de formación profesional. Que 
hace unos años, pues, se entendía como un sector, me permitirán los compañeros, 
más masculino, en el sentido de que, bueno, la FP se entendía, salvo administrati
vo, quizás, que era tema más femenino, electricidad, motor y demás un tema más 
masculino. Me gustaría saber ahora cómo funcionan los porcentajes entre hombres 
y mujeres en el acceso a estos ciclos de formación profesional y su grado de imple
mentación en el mundo laboral.

Muchas gracias.



DSPC-C 401
10 de desembre de 2019

Sessió 23 de la CE  20

El president

Gràcies, senyora Fernández. Ara és el torn del Grup Socialistes i Units per Avan
çar. Prego disculpes perquè s’havien ajuntat dues compareixences i els hagués tocat 
a vostès abans que al Grup de Ciutadans; em sap greu. Senyora Niubó, per tant, té la 
paraula.

Esther Niubó Cidoncha

Cap problema. Gràcies, president. Bé, mirarem que la congestió que porto em 
permeti acabar la intervenció. Gràcies, senyor Espinós, la veritat, que li agraïm la 
compareixença, l’explicació detallada que ens ha donat. Ens han semblat molt inte
ressants, doncs, les dades que ens donava, no?, el Pla de millora de resultats, aquest 
índex de fidelització, l’índex de rendiment acadèmic, i també l’estudi d’inserció la
boral. Estaria potser bé, doncs, tenir més temps per estudiarho en detall. En tot cas, 
ho farem després d’aquesta compareixença.

La veritat és que per nosaltres també l’FP és una estructura, un pilar, en fi, una 
estructura d’estat, en diem, molt important, no?, per millorar la formació de les per
sones, la seva ocupabilitat; un instrument bàsic per revertir aquest alt percentatge de 
població encara a casa nostra que té un nivell de qualificació baix o per reduir l’atur, 
especialment juvenil, i vostè feia referència a la diferència que hi ha d’atur juvenil 
entre les persones que tenen algun cicle de formació professional o els que no. I, per 
tant, molt important per fomentar la inserció, la reinserció laboral, per atendre tam
bé les necessitats laborals en un context de transformacions molt molt profundes, 
no?, com pot ser la digitalització, això de cara a les empreses.

I, històricament, la formació professional havia estat fruit d’un consens polític 
important. L’última llei, doncs, n’és un exemple. I, a més a més, també de consens 
social entre agents econòmics i socials. Això em sembla rellevant i em semblaria 
imprescindible poder preservarho.

I fa sis mesos, doncs, vam conèixer –i això és el motiu de la compareixença que 
vam demanar–, per part dels sindicats i patronals, l’intent del departament de ti
rar endavant amb un canvi curricular, que entenc que és el que estan treballant ara 
d’una altra manera, d’un nou model de formació professional dual per al curs actual, 
sense, en aquell moment, doncs, haver fet l’exercici de concertació social, sense que 
hagués passat per la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Pro
fessionals de Catalunya. 

Un canvi que suposava, i potser vostè no ha arribat a aquest punt i, en tot cas, en 
el segon torn segurament ho farà, doncs..., en aquell moment suposava un increment 
de la càrrega lectiva de primer curs, augmentant el nombre de matèries i fent una 
distribució curricular única per a cada cicle formatiu, la qual cosa em sembla para
doxal, perquè podria generar desmotivació entre un alumnat potser més acostumat 
a una vessant més pràctica, no tan acadèmica, i, per tant, que podria contribuir a 
agreujar el problema d’abandonament escolar prematur, no? Quan en els cicles for
matius de grau mitjà ja ha dit que és a l’entorn del 40 per cent.

I, per tant, també es reduïen a la meitat les hores de FOL, de formació i orien
tació laboral, quan hem insistit moltes vegades –i vostè ara hi coincidia– en la 
necessitat de millorar, precisament, aquests serveis, d’informació, d’orientació, d’as
sessorament a la secundària, no?, sobre les possibilitats que té el sistema, fer més 
itineraris, ferlos més flexibles dintre del sistema i evitar, doncs, casos de fracàs o 
abandonament escolar o, de retruc, la necessitat de centres de segones o de noves 
oportunitats.

I, d’altra banda, reduïa les hores de formació integral als centres educatius, no?, 
substituint aquestes hores de professor per pràctiques a l’empresa, la qual cosa, doncs, 
entenem que té diverses derivades. Una d’elles, i aquesta em sembla una mica peri
llosa, és l’abaratiment del cost d’oferir un cicle formatiu per part dels centres privats, 
perquè redueix les hores de formació necessàries i l’equiparació progressiva de la 
formació professional inicial amb la formació ocupacional.
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I una de les altres qüestions que ens preocupava d’aquesta proposta, a banda 
dels perjudicis que podia tenir per als docents aquesta retallada d’hores als centres 
educatius, incrementar les hores del mòdul de formació en centres de treball, era la 
possible precarització dels aprenents, amb més hores obligatòries, segurament no re
tribuïdes, cosa que podia comportar una precarització de l’FP dual, no? Joves amb 
jornades, doncs, de sis del matí a deu hores del vespre, sis dies a la setmana, fins i 
tot en períodes en què el centre educatiu pot romandre tancat. I, per tant, una certa 
desregulació de les comissions de l’alumnat. Perquè és veritat que, a través de les 
beques, sovint, doncs no es preveuen els drets que conté la mateixa normativa la
boral, no? I, per tant, ens semblaria que podria obrir la porta a una certa explotació 
laboral que ens preocuparia.

I més si tenim en compte les característiques del teixit econòmic i social a Cata
lunya, més basat en petita i mitjana empresa, no?, que normalment, doncs, no comp
ta ni amb l’estructura ni amb els recursos ni amb tutors capaços d’acreditar i efectuar 
una correcta formació d’aquestes persones aprenents.

I, per tant, el que ens semblaria prioritari és regular drets i deures tant dels apre
nents a les empreses com dels tutors d’empresa, i, si cal, posant personal de suport 
per desenvolupar aquesta tasca tan fonamental. No sé si això és la figura del prospec
tor, o segurament no exactament, però aviam si ho pot explicar.

I sí que ens agradaria que aquest marc més o menys regulat de drets, deures i 
el que s’espera d’uns i altres doncs quedés recollit a la nova proposta. Perquè, per 
nosaltres, un dubte que ens ha generat aquesta compareixença és que entenem que 
la formació professional és molt més que fer pràctiques en una empresa, no té res a 
veure amb el sistema d’alternança, sinó que es tracta de formarse a la mateixa em
presa. I, amb això, entenem que potser genera dubtes, no? Quan vostè deia: «Ah, 
potser no caldrà, doncs, que els centres educatius elaborin un currículum específic» 
o «no caldrà que hi hagi un tutor específic a l’empresa», no sé si ho pot aclarir, per
què això doncs ens preocuparia una mica, no?, al marge de, com deia, el tema de 
la relació laboral amb la figura de l’aprenent. Em sembla que, probablement, més 
que la beca, el contracte seria una fórmula que podria recollir més la normativa  
laboral.

I, paral·lelament a tot això, doncs, continua el problema més de fons, no?, que 
n’hem parlat sovint; hem parlat del retard en el desplegament de la Llei de forma
ció i qualificació professionals, de 2015. Porta quatre anys de retard. La portaveu de 
Ciutadans parlava del cas del centre de Martorell. Encara entenem que l’agència 
de formació, doncs, no s’ha creat, no s’han aprovat els llocs de treball que s’han d’in
corporar a l’agència. Potser això no és competència seva directament, però sí que 
ens agradaria, si tingués més informació, que ens la pogués traslladar. Un altre dels 
problemes que veiem és que no es té prou en compte els municipis, quan són socis 
imprescindibles d’aquest impuls de la formació, de l’oferta pública de formació al 
territori. Per exemple, no estan presents..., ni tan sols estan presents a la comissió 
rectora, que en principi és l’àmbit de concertació social, i els municipis, com deia, 
doncs, fan una tasca molt important moltes vegades de suport als centres a l’hora de 
buscar empreses, de buscar convenis, i ens sembla rellevant. 

I sí que és cert, i vostè també hi feia referència..., han engegat una campanya, fi
nançada en aquest cas per la Unió Europea, però entenem que un govern no es pot 
conformar amb aquesta campanya, no? Ens cal realment el mapa d’oferta formati
va. Vostè deia que l’actualitzen cada any. Nosaltres fa anys que demanem el mapa 
d’oferta formativa al conjunt del territori de Catalunya; mai ens l’han fet arribar. Si 
el tenen, doncs, els ho agrairé. 

I sí que parlava que això d’alguna manera està descentralitzat amb els serveis 
territorials i que hi ha uns criteris que són comuns. Doncs sí que, si ens pogués dir 
quins són aquests criteris, segurament ens ajudarien molt a entendre, quan ho mi
res a nivell de comarca o de diferents serveis territorials, el repartiment que es fa 
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d’aquesta oferta formativa, però és evident que ens cal incrementar molt les places 
públiques, tenint en compte l’elevat nombre d’estudiants que cada curs es queden 
fora, en fi, de l’oferta pública existent. 

I, al marge de la forma de la relació laboral, sí que ens sembla que ens calen més 
beques, més ajuts a l’estudi, més enllà de les despeses de transport, que entenem que 
aquí, quan hi ha un cas de formació dual, va a càrrec de l’empresa, però ens sem
bla que al marge dels ajuts, no?, que pugui aportar una empresa amb un estudiant 
que està fent una FP dual, doncs, convé regular això, convé regular quins ajuts hi ha 
previstos per a temes de transport, i que en tot cas s’especifiqui a qui li corresponen 
aquests ajuts o aquestes beques. 

I també, en perspectiva de gènere, deixi’m dirli que cal seguir treballant per es
timular les vocacions científiques, tecnològiques, matemàtiques de les dones. Sí que 
li agrairia que pogués especificar una mica com volen fer això, més enllà, segura
ment, d’aquesta campanya de comunicació que s’ha engegat, perquè entenem que en 
un món creixentment digitalitzat no podem resignarnos a no fer re mentre s’incre
menta cada cop la bretxa salarial entre sectors productius que són avui dia encara 
majoritàriament masculinitzats.

I, per tant, doncs, entenem que cal treballar per cicles formatius que no siguin es
tereotipats, com a vegades ho són, per garantir aquest accés igualitari de les dones a 
nous sectors, com el tecnològic –vostè parlava de l’industrial, que està molt en auge.

I per tant, simplement per acabar, demanarli si el curs vinent ja començarà amb 
el nou contingut curricular, que entenc que és el que queda pendent que vostè acabi 
d’explicar en aquesta compareixença, i si en tot cas aquest nou contingut en matè
ria de formació professional s’acordarà amb sindicats, amb patronals, i si es farà per 
tant de manera consensuada. 

I només, i acabo, quines mesures concretes, més enllà d’aquest estudi de rendi
ment acadèmic, de fidelització..., quines mesures concretes contemplen per reduir 
l’abandonament escolar prematur, que, per exemple en els cicles de grau mitjà, en
cara és molt elevat. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Ara seria el torn del Grup Parlamentari Catalu
nya en Comú Podem, el senyor Marc Parés, per un temps de deu minuts. 

Marc Parés Franzi

Molt bé; gràcies, president, i gràcies, senyor Espinós, per la seva exposició i per 
posar en valor la importància de l’FP al nostre país. Faré alguna reflexió en relació 
amb la intervenció que ha fet i després algunes preguntes, que al nostre grup ens 
agradaria conèixer, de temes que ens preocupen. 

En relació amb l’exposició que ha fet, doncs, celebrar el Pla de millora de resul
tats educatius, els indicadors que vostè ens ha exposat que fan servir a títol d’ava
luació; també compartir amb el diputat Font que creiem que estaria bé incorporar 
aquests indicadors a la qüestió d’inserció laboral que vostè ens ha especificat en un 
estudi posterior, no?, però que entenem que també formaria part d’aquesta anàlisi 
de resultats educatius.

Vostè ha especificat també actuacions específiques estructurals que han comen
çat a treballar per avançar en aquest Pla de millora de resultats educatius, i ens ha 
parlat de l’orientació a l’ESO, ja treballant des de l’ESO amb l’orientació cap a la 
formació professional, de la tutoria obligatòria a l’FP, i de potenciar el treball en 
competències en els cicles formatius. El que ens agradaria saber també és com pen
sen avaluar, si és que pensen avaluar, l’impacte que tinguin aquestes mesures, i ens 
interessa especialment el tema de les tutories, i també el tema de les competències, 
no?, perquè des del punt de vista educatiu, no estrictament acadèmic, també com 
l’alumnat va adquirint les diferents competències. 
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Després m’agradaria preguntarli algunes qüestions més específiques que no hem 
trobat en l’exposició, i que potser en la segona intervenció pot ferhi referència. La 
primera és sobre el model de sistema inclusiu, que recull el Decret 150/2007, de 
l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu. Doncs, concreta
ment pel que fa a l’àmbit de la formació professional inicial, com s’està desplegant, 
quines mesures s’estan duent a terme i quina avaluació es fa del Pla experimental 
d’itineraris formatius específics. 

Un segon element que ens interessaria conèixer també és tot l’àmbit de les meses 
tècniques d’FP: quin és exactament el contingut i el grau d’acord a què s’ha arribat 
en aquestes meses i com han repercutit en la proposta que vostè ens presenta. 

Un tercer element que li volíem posar sobre la taula i que creiem que tampoc 
no ha citat és tot el que té a veure amb la formació, diguéssim, a distància. Sabem, 
doncs, que l’Institut Obert de Catalunya és l’únic organisme que oferta FP pública a 
distància a Catalunya, però que en els darrers cinc cursos, per les dades que nosal
tres tenim, ha perdut alumnat en FP i, en canvi, som coneixedors també que Catalu
nya és la comunitat amb més alumnat a distància en els centres de titularitat privada. 
I, per tant, aquest és un tema que a nosaltres ens preocupa i sí que ens agradaria, 
doncs, que valorés aquesta situació i que ens expliqués com s’està abordant la for
mació a distància i com es valora des del departament. Perquè entenem, doncs, que 
segurament el que caldria és, en lloc d’afavorir determinats convenis de col·laboració 
publicoprivada, potser intentar posar més recursos per complementar la formació a 
distància des de l’Institut Obert de Catalunya. 

I l’última qüestió que li volíem plantejar, abans d’entrar més concretament en 
l’FP dual. S’ha dit també, per part d’altres diputades que m’han precedit, tot el que 
té a veure amb el biaix de gènere, que som coneixedors que hi ha un biaix estruc
tural que caracteritza la matrícula en determinades famílies professionals. Vostè ha 
fet esment de tot el que té a veure amb els cicles de sectors industrials. També li vo
líem preguntar per quin efecte o quins resultats estan tenint les mesures que s’han 
pres en aquest àmbit, i també quines altres mesures s’estan duent a terme o creu que 
s’haurien de dur a terme per corregir aquest biaix de gènere en les diferents famílies 
professionals. 

I entrant més en detall, o més concretament, en el que és la formació professio
nal dual, sí que li volíem plantejar..., el nostre grup parlamentari, conjuntament amb 
altres grups que van presentar esmenes, vam plantejar una proposta de resolució en 
aquest Parlament, la 626/XII, en la qual parlàvem del canvi curricular en la forma
ció professional dual. I plantejàvem una sèrie de punts que a nosaltres ens interessa
ria saber com vostès des del departament els estan entomant o no, o què n’opinen. 

Aleshores nosaltres parlàvem de «promoure un model de formació professional 
dual públic, basat en el consens, en la concertació social i en el vincle laboral que 
permeti lluitar contra l’abandonament escolar prematur i impulsi l’educació al llarg 
de la vida». Parlàvem de «planificar les modificacions del currículum de la formació 
professional d’acord amb les necessitats de les persones i no només les de les em
preses»; de «convocar la mesa sectorial dels ensenyaments de formació professional 
inicial i els ensenyaments de règim especial, amb l’objectiu de plantejar el canvi cur
ricular de la formació professional»; de «facilitar al professorat...», que també aquí 
no hem sentit parlar massa del professorat –potser en la segona intervenció–, però 
entenem que és un element, un pilar clau de la formació professional, el professo
rat..., doncs «facilitar al professorat de l’FP la informació i la formació necessàries, 
i també noves condicions de treball amb relació a la tutoria de la formació en els 
centres de treball», que és un tema que sí que vostè ha mencionat, no? 

I, finalment, parlàvem de fer bé les gestions també amb el Govern de l’Estat, per
què es regulin les pràctiques no laborals, inclosa l’obligatorietat de cotitzar, i aquest 
també és un tema que a nosaltres ens preocupa. Vostè ha parlat, i ha sortit també, 
del concepte dels «aprenents». I nosaltres entenem que el que cal garantir és que els 
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aprenents ho facin a través de la contractació, per tant, a través de contracte. Sobre 
aquests elements que nosaltres proposàvem en aquesta proposta de resolució, doncs, 
si ens pogués dir com els veuen... 

I ja per acabar, les últimes qüestions que li volíem plantejar des del nostre grup 
parlamentari..., també tenint en compte que la formació professional dual..., és a dir, 
tot i que sabem que en són conscients i que estan plantejant tota una sèrie de mesures, 
doncs també hem de ser conscients que l’impacte empresarial, és a dir, les empreses 
que estan participant en la formació professional dual ara mateix entenem que encara 
són poques, no? I, per tant, com ho fem per incrementar el número d’empreses vin
culades. 

Nosaltres, algunes de les qüestions que plantejaríem, també en relació amb l’es
borrany de resolució que hem tingut, i que entenem que s’està treballant, són..., per 
exemple, ens interessaria que hi hagués un registre públic dels convenis que signa
ran les empreses, que es garantís, com li deia abans, la contractació de la figura dels 
aprenents, i també que es contemplés la participació del professorat a l’hora d’establir 
tots els mecanismes de col·laboració o de desplegament de la formació professional 
dual, perquè la resolució a la que hem tingut accés parla dels centres educatius, ente
nem que això normalment vol dir la direcció dels centres, i, per tant, doncs, quin és 
el paper del professorat en tot això. 

Per part nostra res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Doncs acabades les intervencions de tots els grups 
parlamentaris, el compareixent tindria un torn de rèplica de quinze minuts, aproxi
madament, perquè pugui donar respostes o acabar d’aclarir aquells temes que han 
quedat a mitges, i després els grups tornaran a tenir, si ho desitgen, un torn de rèpli
ca, un torn de repreguntes.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

Bé; a mi ara la meva intervenció em suscita un dubte. És a dir, responc a les pre
guntes o acabo la intervenció? Ho dic perquè és que moltes de les coses que dieu..., 
és que teniu tota la raó, perquè és que no les he acabat d’explicar. Llavors, com vul
gueu.

El president

Teòricament vostè hauria de respondre les preguntes que se li han formulat. Hi 
ha alguna pregunta que li han llançat, em penso, un cable perquè pogués acabar, i si 
considera que hi ha respostes que pot aprofitar per acabar d’explicar, doncs faciho, 
aprofitiho, això.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

Sí, bé; jo, doncs miri, respondré les preguntes i si volen els puc donar el docu
ment, si no he acabat, que he preparat, a tots vostès, perquè així ens pot servir, no? 
Perquè ja he dit que per mi és una oportunitat important estar aquí.

(Sonia Sierra Infante demana per parlar.)

El president

Un segon, senyor Espinós. Senyora Sierra? 

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Independentment de que acabi o no, crec que seria molt 
adient que poguéssim tenir aquest document. 

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

Sí, el que m’he preparat per a mi, no? 
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Sonia Sierra Infante

Sí, gràcies.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

Al contrari, és un plaer. Doncs miri, jo el que faré, si els sembla, tal com diu el 
president..., intentaré anar donant respostes, en la mesura que sigui possible, perquè 
jo també els dic que l’experiència em diu que en tindria no per vint minuts, eh? Vull 
dir, la cosa és..., perquè em sembla que s’ha tocat gairebé tot, no? 

Bé, doncs; si els sembla començaré per la senyora Fernández, no? Bé, de qui
na manera s’està treballant amb les empreses per tirar endavant tot el plantejament. 
Doncs tenim diferents àmbits de treball. Un clar, que és: amb els agents socials estem 
treballant tot el tema aquest. Tenim reunions específiques programades periòdica
ment, tant amb sindicats com amb patronal, on treballem tots aquests àmbits, que, a 
més, estan tots relacionats, precisament, amb tot lo que estem fent de la dual, lo que 
estem fent ara de l’FP a distància, el desplegament de l’agència... Per tant, diguemne 
que tenim un treball continuat amb els agents socials per potenciar la incorporació 
de les empreses en l’àmbit de la formació professional. Per tant, diguemne que..., em 
sembla que una resposta general ja li dono. 

Sobre l’adequació de l’oferta amb relació a la demanda, les mesures flexibilitza
dores. Bé, aquest és un àmbit en el qual jo, en el meu plantejament sobre el model 
curricular... El model curricular que estem plantejant –i respondré a diverses coses 
que han sortit–, primer, en cap moment condiciona les hores de professor. O sigui, 
això des del principi sempre s’ha dit, en les primeres reunions amb la mesa i, per 
tant, aquest és un tema que està clar. És a dir, aquesta és la base del projecte: les ho
res de professor per a cada títol, per a cada cicle no canvien. 

Segona cosa: totes les mesures flexibilitzadores que vam desenvolupar en el pri
mer decret que vam fer estan incorporades en el model. Per tant, totes les adequa
cions curriculars, tots els dos per tres, tot està incorporat en el model. El model en 
cap moment defuig del plantejament, per tant, l’arribar a donar resposta a les de
mandes de les empreses en relació amb el model curricular no hi ha cap problema, 
està tot recollit. Per tant, no hi ha cap problema de fer aquesta adequació. 

I ara aprofito la segona part, que em plantejava vostè, senyor Parés: i a les perso
nes, no?, perquè aquest és un altre tema. Evidentment, des del punt de vista del mo
del curricular per desenvolupar la professió, el referent són les necessitats del mercat, 
però des del punt de vista de les necessitats de la persona, és la persona. Per tant, el 
model..., però no el model, és que ja actualment és així. Totes les adaptacions previs
tes per a la persona relacionades amb les metodologies ja estan regulades i, per tant, 
el que hem de fer és ferho, i ho estem fent. De fet, hi ha nois i noies que demanen 
que se’ls adapti el lloc de formació, i ho estem fent. 

També ho aprofito, perquè hi ha hagut una altra pregunta que ha sortit diverses 
vegades. En tots els cicles formatius, en tots els grups, sempre hi ha un mínim de 
dues places que estan destinades a nois i noies amb necessitats educatives especials. 
Sempre hi ha aquest mínim. Però després, si cal, es fan noves adequacions específi
ques, i de fet es fan, en alguns casos. Per tant, sempre, sempre –i això no és d’ara, és 
en el model– hi han aquestes dues places, que cada vegada es cobreixen més. També 
us he de dir l’experiència meva sobre el tema, perquè he estat bastants anys portant la 
planificació de l’FP al Vallès –jo soc inspector d’educació d’FP. Quan vam començar 
a fer aquest plantejament era molt tímid el nombre de persones que ho demanaven; 
ara, escolti, s’està utilitzant molt, cada vegada hi ha més persones que demanen ocu
par aquests llocs. Per tant, hi és, la possibilitat, i si cal s’obren noves possibilitats, 
i això està previst així.

Sobre el tema de la resolució de la dual, que també ha sortit en alguns casos. 
Bé, nosaltres vam fer un primer plantejament d’una resolució sobre com aplicar a la 
pràctica la formació professional dual. I he de dir que aquesta resolució es va consul
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tar amb tothom. Amb tothom vol dir amb sindicats i amb patronal, amb les cambres, 
amb professorat, amb centres, es va consultar a tothom, es van rebre aportacions, i 
després, doncs, hi va haver, com vostès saben, manifestacions que no garantien po
derho tirar endavant, i es va prendre la decisió que es va prendre. Aquesta resolució 
s’ha reentomat, en aquest moment. Aquesta resolució s’està treballant –perquè estem 
parlant de la dual, eh?, de l’aplicació de la dual– bàsicament amb patronal i sindicats. 
Demà passat, justament demà passat a la tarda –ja s’han fet totes les aportacions– fa
rem la reunió per tancarla. Per tant, diguemne que la resolució es recupera, s’ha re
formulat, s’han recollit més aportacions i, si tot va tal com està previst, és probable, 
doncs, que demà passat ja la deixem tancada. És una pregunta que s’ha fet també des 
de diversos àmbits i per tant la tenim exactament així. 

Sobre el centre de Martorell, jo crec ho han explicat vostès molt bé: es van obrir 
unes pliques, no hi va haver empreses que hi participessin, i ara el que s’està fent..., 
s’estan replantejant les pliques, perquè evidentment la intenció del Govern és clara, 
és tirar endavant aquest projecte, i jo crec que això ho compartim tothom; el Govern 
el que vol és tirar endavant el projecte, i per tant, doncs, està fent tot allò que calgui 
per buscar noves oportunitats, eh? Aquesta és la resposta del tema de Martorell. I es
perem sortirnosen, que és el que volem. 

Com afecta el pressupost el tema del professorat, el tema dels tutors. Aviam, miri, 
nosaltres... Jo aprofitaré..., miri, me n’aniré a l’última diapositiva, si m’ho permeten, 
i jo crec que és prou il·lustradora. Miri, nosaltres tenim la sort d’haver pogut optar a 
diferents ajuts del Fons Social Europeu, i són en diversos conceptes. Per un costat, el 
de la formació professional dual. Ara, doncs, estem gestionant 4.043.000 euros. Per 
un altre, la formació permanent del professorat, amb 1.128.000 euros. Per tant, tot 
el Pla de formació del professorat que estem fent, que és un altre aspecte que ara us 
plantejaré..., tenim diners per ferho, tenim forces diners i ho estem fent i està funcio
nant molt bé. El vam començar l’estiu passat i està continuant, i amb una demanda 
important per part del professorat; amb 1.128.000 euros es pot fer molta formació, 
i s’està fent. 

El Pla de qualitat i millora contínua, que és el que desenvolupa els diferents pro
grames, que tampoc els he pogut exposar, que són els que donen sentit a la qualitat 
de la formació professional, comporta que tenim 1.300.000 euros per tirarlo enda
vant, que aquests diners s’han aportat als centres per poder fer tot aquest pla de mi
llora des del punt de vista, doncs, dels diferents programes. I, per altra banda –que 
això és, diguemne, més secundari, però com hi és els ho explico–, també disposem 
d’una partida per a l’acreditació de les competències, que ja hem tirat endavant i 
hem fet ja doncs dues convocatòries. 

Però és que, a més, la setmana passada ja se’ns va confirmar que podrem optar a 
un segon crèdit que ens ve des del Fons Social Europeu, en el qual ja se’ns ha garan
tit que tindrem 3.294.000 euros més per a la dual –per tant, podrem continuar poten
ciant la dual–; 1.463.000 euros per a la formació del professorat –per tant, em sembla 
que estic contestant moltes preguntes que han sortit sobre el tema del professorat. 
I, sobre el Pla de qualitat i millora contínua, 1.081.000 euros més. A part, doncs, que 
podrem una altra vegada fer una convocatòria d’acreditació i competències. 

Per tant, el tema és un tema que jo penso que pinta bé. Ens hem, jo crec, d’ale
grar tots plegats, perquè des del punt de vista del que és el pressupost tenim diners, 
que ens venen del Fons Social Europeu, que ens permetran no només dir que l’FP 
és molt interessant i que ara toca, sinó també fer una sèrie de coses, perquè estem 
parlant, com veuen vostès, de molts diners. I estem treballant en tot això. 

Per tant, tot el que estem fent com afectarà el professorat i els centres? Doncs 
aquí, tots aquests diners van als centres, directament en alguns casos i indirecta
ment en els altres. I en el tema del professorat ja els he dit que des del punt de vista 
de les hores de professor no canviarà res. El que sí que nosaltres apostem i demanem 
un esforç col·lectiu a tothom perquè aprenguem a treballar més des del punt de vista 
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de la formació competencial que curricular, que aquest és un tema doncs que en sa
bem poc; vull dir, ho hem treballat poc i hem de treballarhi més. Però, com tenim 
diners per fer formació, el pla de formació, entre d’altres coses, també està pensat 
per treballar en aquesta direcció. 

El tema de la planificació que vostè em plantejava, de Lleida. Escolti, nosaltres la 
planificació la fem a tot arreu, a tot Catalunya, i per tant per nosaltres tots els serveis 
territorials són iguals, i les respostes han de ser totes iguals. És veritat el que vostè 
explica, però no és un tema de territori. És veritat que hi ha alguns cicles formatius, 
molt concrets, que cada vegada, per les característiques del cicle, doncs tenen, di
guemne, menys sortida. Per exemple, de la família de l’electricitat i electrònica, hi 
ha un cicle d’electrònica de consum que pràcticament s’ha quedat mort, perquè és 
que ara ningú repara. Hi havia tota una formació de reparador de productes elec
trònics que ara no funciona, i per tant aquest és un cicle que ha perdut el seu sentit. 
I això ens passa en alguns cicles i, per tant, doncs, probablement el plantejament que 
vostè ha fet de Lleida va en aquesta línia. No és un tema tant de territori, sinó que és 
veritat que hi ha cicles... El cicle d’agències de viatges, que també l’estem fent, també 
és un cicle que abans fa uns quants anys tenia una rellevància molt important i ara no 
ens acaba de funcionar. I el cicle encara el tenim, però és un cicle que té dificultats, 
per les pròpies característiques del cicle. Doncs això ens passa. I no ens passa en un 
territori pel territori, ens passa pel cicle. Sap què vull dirli? Per tant, aquests pro
blemes hi són, i els hem d’anar capejant i hem d’anar buscant solucions, però en cap 
moment és un tema de territori.

Sobre el tema de l’alumnat amb discapacitat. Jo també voldria fer una altra apor
tació. Ja he fet la primera, però la segona, i que també l’ha demanat el senyor Parés: 
l’aposta sobre els IFEs és una aposta clara, que ja es va començar fa quatre anys, no 
és d’ara. I, per tant, doncs, hem obert, a través de la llei –la llei això ho va incorporar 
i a partir d’aquí es va fer un programa–, un programa, que és el programa aquest que 
vulgarment se’n diu «d’IFEs», d’itineraris formatius específics, que el que fa és aten
dre alumnat amb discapacitats psíquiques lleugeres, i els estem donant formació en 
tres àmbits diferents, i acaben amb un títol de nivell 1. 

I aquesta és una aposta important que està creixent, que va començar amb un nú
mero de grups i que ha anat creixent. Ara hem fet aquest any una aposta per posar 
deu grups nous, i estem treballant en tres àmbits: un, en l’àmbit d’auxiliar de cura 
de plantes i animals, un altre d’auxiliar de comerç i un tercer que l’hem incorporat 
aquest any d’auxiliar de tècnic de manteniment d’instal·lacions esportives. 

I ens estan funcionant. Jo diria... M’agradaria que funcionés molt millor, per
què, tot i que hem tingut moltes demandes per tirarho endavant, en alguns casos no 
acabem d’omplir el cicle. Després de que en un territori concret ens diuen: «Escol
ta, femho i tal.» Ho fem i després..., parlem de col·lectius que també de vegades..., 
potser hem de treballar tots millor perquè s’acabin d’incorporar, però l’aposta per 
treballar en la formació professional en alumnat en centres educatius especials és 
clara, per part d’aquest Govern, i tenim aquests exemples, que em sembla que ho 
expliquen d’una manera meridiana. 

Si em permet ara, la senyora Niubó. Escolti tot lo que diu és que jo ho compartei
xo, vull dir, nosaltres, el que està clar... Vostè ha anat fent plantejaments, en els que 
hem de fer canvis a l’FP per millorar. I, per tant, totes aquestes pors que vostè plan
teja és que jo no les he tingut mai, perquè és que no han estat mai en el nostre plante
jament. És a dir, en cap moment s’ha plantejat reduir les hores de FOL, mai, mai. Jo 
no sé d’on ha sortit, això, però és que mai. Les hores de FOL són les mateixes. El que 
s’ha plantejat en la FOL és no només no reduir, sinó incrementar les possibilitats de 
treball d’una persona FOL. Diem que, a més de fer la FOL ordinària del mòdul, que 
pugui –i estic dient que pugui, no que hagi de fer–, si realment al centre li interessa, 
treballar en el projecte. Per tant, la FOL no només no es devalua, sinó al contrari, se 
li dona més àmbits de treball. 
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Sobre el tema de les condicions del professorat. Escolti, per nosaltres això és un 
tema fonamental i primari. Les condicions de treball del professorat en cap moment 
doncs s’han de veure condicionades per tot això. El que sí que és veritat, com passa 
en totes les professions i ens passa a tots, doncs que si fem plantejaments nous hau
rem de tenir mecanismes per incrementar la nostra formació. Però és que el professo
rat..., hem de tenir clar que la formació contínua, quan la plantegem per als alumnes, 
també hi ha de ser per a nosaltres. I, per tant, des d’aquest punt de vista, jo entenc que 
no hi ha d’haver cap problema. Nosaltres som especialment sensibles en que l’alum
nat de dual no estigui fent dual per precaritzar la professió. Està claríssim. 

I, per tant, doncs, hi han, en la resolució aquesta que ara els plantejava, mesures 
específiques, clares per garantir que les coses es facin bé. Però és que, a més, jo crec 
que tenim, com a mínim, jo diria que quatre mecanismes de control que, si no ho 
fem bé, és perquè nosaltres no treballem bé. Per un costat, com tots vostès saben, 
les empreses estan al qBID. Per estar al qBID han d’estar donades d’alta. Per estar 
donades d’alta un centre les ha d’homologar, i el centre pot homologar i deshomo
logar. Per tant, un centre és qui té el poder per decidir si una empresa és suficient
ment garantista per treballar en la formació de l’alumnat, i si hi ha una empresa que 
no funciona, el mateix centre que l’ha homologat la pot deshomologar, i la que està 
deshomologada queda fora de circuit, ja ningú més hi pot anar a treballar. Per tant, 
primer mecanisme. 

Segon mecanisme: el tutor del centre. El tutor del centre té un pla de treball es
pecífic per fer el seguiment de l’alumne. Però això tant en l’FP dual com en l’FP or
dinària. I això aprofito ara per dir que em sembla que no ho he explicat bé i per això 
hi ha hagut el dubte: no és que vulguem que el professor que fa el seguiment de l’em
presa de dual ara no hi sigui, no, no; el que diem és que la feina és la mateixa. Fer el 
seguiment de l’activitat de l’alumne és el mateix, perquè tant si fa dual com si fa FCT 
va a l’empresa a aprendre, no hi va a treballar, va a aprendre. I, per tant, veiem que no 
té sentit que tinguem, diguemne, dues figures per fer el mateix. Això és el que volia 
dir. Probablement no m’he explicat prou, no? Per tant, segona garantia: el professor. 

Tercera garantia: l’alumne. L’alumne ha de presentar periòdicament el seu pla de 
treball amb les activitats que ha fet. I això està seguit i controlat pel centre. Per tant, 
és una altra garantia. Si tot això ho fem bé, hauríem de dir que no hem de patir, doncs, 
pel problema aquest. Però evidentment és un problema, no el neguem, eh?, i hem de 
vetllar perquè no passi, però està clar que hem de tenir tots molt clar, i crec que ho 
tenim clar, que la formació professional dual és una eina de formació, no de produc
ció, i els nois i les noies van a l’empresa a formarse, i l’empresa ha d’anar agafant la 
cultura de col·laboradora, de formadora, juntament amb l’escola. I aquesta és una fei
na que hem d’anar fent, i en molts casos la tenim incorporada, en d’altres ens costa 
més, però en aquesta línia...

El president

Senyor Espinós...

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

...hem de continuar treballant. 

El president

Senyor Espinós, perdoni. Ha passat el temps de resposta. Per tant, si m’ho per
met, donaríem la paraula altre cop als grups parlamentaris, si volen repreguntar...

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

Molt bé.

El president

...i li deixarem cinc minuts finals per poder acabar...
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El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

Moltes gràcies.

El president

...de respondre. Així doncs, pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, el senyor 
Lluís Font. 

Lluís Font i Espinós

Gràcies, director, per les seves explicacions. Potser alguns comentaris. El primer 
és que el sistema educatiu, com vostè ja ha donat a entendre, no és l’apèndix dels sec
tors productius, sinó que té vida i lògica pròpies. És a dir, en un extrem estaria viure 
als núvols i prescindir des del món educatiu de la realitat empresarial i social. I això 
no és desitjable. Però tampoc ho seria estar pendent de la conjuntura i perdre de vista 
que és un sector econòmic i productiu dinàmic, i on les competències, sobretot trans
versals, que ajuden a seguir aprenent al llarg de la vida són fonamentals. 

Ho dic perquè en el diàleg entre el món educatiu i el món empresarial s’ha de te
nir en compte aquesta perspectiva, perquè a vegades el món empresarial és molt im
mediatista i busca solucions immediates, ràpides, a problemes conjunturals, que quan 
aquells alumnes ja estan formats la conjuntura ha canviat i deixa de ser rellevant. No
més emfasitzar això. M’ha semblat que ja ho teníem clar, però donarho a entendre. És 
a dir, hem de tenir relacions estretes, però sabent cadascú quin és el paper que juga. 

En segon lloc, dir que el sistema educatiu té la part de titularitat pública, la part 
de titularitat privada concertada i la part de titularitat privada no concertada. I, per 
tant, malgrat que certs ajuts vagin destinats a centres públics, no perdem mai de vista 
el conjunt del sistema, perquè em sembla que, més que competir, s’ajuda mútuament. 
I aquest és el model del qual ens hem dotat nosaltres a Catalunya. 

En tercer lloc, el tema de les competències. Crec que és molt rellevant, això. Ho 
és al llarg de tot el sistema educatiu, però a l’FP sobretot hem de desenvolupar com
petències per formar uns joves que s’inseriran però hauran d’anarse adaptant a situa
cions diverses. De què serveix focalitzarho en uns procediments instrumentals i amb 
uns continguts que segurament seran efímers? Per tant, els hem de formar perquè ells 
a la vida vagin afrontant reptes professionals i puguin seguir sent ells mateixos, no 
carn de canó de sistemes productius consecutius, sinó ells, amb la seva vocació, les 
seves ganes i els seus projectes. I, per tant, a mi em sembla això essencial. 

I, per últim, remarcar aquesta capacitat que tenen des del seu departament de 
captar diners externs. Jo crec que això és molt meritori i marca una línia a seguir: 
en la mesura que fons socials europeus o altres institucions ajudin, jo crec que això 
multiplica exponencialment les possibilitats. Per tant, gràcies per la intervenció i a 
seguir fent bona feina.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. Pel Grup Parlamentari Republicà, el senyor Jordi Al
bert, un parell de minuts.

Jordi Albert i Caballero

No; molt ràpid. Tornarli a agrair la compareixença al senyor Espinós, de nou les 
explicacions i els aclariments respecte a les preguntes. Només demanarli que en el 
torn final faci esment d’una qüestió, que és cert, que és un dels elements també clau, 
que és com trenquem aquest biaix que hi ha en algunes famílies professionals, on 
manquen dones, i com aconseguim també incentivar que les dones s’incorporin a 
aquestes famílies professionals i, a més, també el repte dels nous treballs, derivats de 
la tecnologia, dels avenços tecnològics i, per tant, unes noves necessitats en el mercat 
laboral i que tenen bona sortida. 

I també, doncs, des de l’àmbit de la formació professional, innovar en aquest sentit, 
en noves famílies professionals que ara mateix tenen una gran demanda, i també des

Fascicle segon
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perten un alt interès, però que alhora també enfoquem un altre repte, i és que aquest 
interès acostuma a anar molt més acompanyat d’aquest biaix i, per tant, també, de fo
mentar la participació activa de les dones en aquestes famílies professionals, també 
de marcat to tecnològic. 

Simplement que pugui aprofundir sobre aquesta qüestió i de nou agrairli la com
pareixença. Per nosaltres, tot i que el president de la comissió ens renyaria..., per nos
altres podria estar molta més estona exposantnos el seu programa perquè és un plaer 
escoltarlo. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Albert. Ara fem l’ordre correcte que tocaria. Senyora Niu
bó, un parell de minuts. No renyaré a ningú, eh?

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, senyor Espinós, de nou, per l’explicació que feia. Li plantejaré algunes 
preguntes que de fet li feia en la primera intervenció, perquè em sembla que no sé si 
ha quedat prou clar. 

Aleshores, dèiem: si incrementa la càrrega lectiva al primer curs, quines mesu
res concretes per reduir l’abandonament, no? (Joan Lluís Espinós Espinós diu: «No 
s’incrementa.») No s’incrementa. D’acord, doncs ja està. Aquesta era la primera. En 
tot cas, sí que jo crec que com a estratègia pel tema de reducció d’abandonament, si 
han pensat en algun pla concret o no. 

Després, entenem que les hores de formació integrada en els centres educatius es 
mantindran tal com estan o seran substituïdes? Es mantindran tal com estan, entenc. 
(Joan Lluís Espinós Espinós assenteix.) D’acord. 

I, pel que fa a la relació laboral de l’alumnat, vostè parlava de que aquesta reso
lució, en tot cas de cara al curs vinent, estan a punt de consensuarla amb els agents 
econòmics i socials. Aleshores, voldria saber una mica quina és l’opinió de com aca
barà això, si acabarà via contracte laboral o acabarà via beca. 

I, finalment, sobre el tema de l’agència, no m’ha quedat clar si s’ha aprovat ja la 
relació de llocs de treball, que entenem que és un pas previ a la constitució, i tampoc 
els criteris de planificació –encara que no sigui avui, si me’ls pot fer arribar un altre 
dia– dels diferents serveis territorials pel que fa al mapa d’oferta pública.

I, llavors, l’última pregunta és: pel que fa a les tutories, fa uns anys vam tenir una 
polèmica important perquè els professors que feien aquestes tutories no cobraven pel 
fet de ferles. M’agradaria saber això si s’ha solucionat o no. I, res, simplement per 
acabar dir que ens quedem amb la frase que vostè ha fet que la formació professional 
és una eina de formació i no de producció.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora 
Fernández. 

Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Bueno, señor Espinós, gracias por las aclaraciones que nos 
ha referido, pero sí que quiero hacerle un par de cuestiones más. En el tema de Marto
rell usted ha sido excesivamente políticamente correcto. Yo no lo voy a ser tanto. Usted 
es el director general de la FP y hay un gobierno que tiene un centro paralizado desde 
hace más de cuatro años; hagan todos los esfuerzos por ponerlo en marcha; hagan todos 
los consensos que sean necesarios para que las empresas puedan acceder a esa licita
ción, y que efectivamente sea un centro que funcione, que tenemos un sector del auto
móvil imprescindible en Cataluña que no se puede desperdiciar y no se puede perder. 

Por otro lado, me alegra saber que como comunidad autónoma que pertenece a 
un país, que es España, y que pertenecemos a un continente, que es Europa, recibi
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mos fondos europeos, y en ese sentido quisiera saber si el ICF, el instituto de crédito 
de finanzas catalán, les concede también alguna línea de financiación, que antes no 
ha salido el tema, pero bueno, visto en pantalla la cantidad de millones que recibi
mos de Europa, pues saber si Cataluña también para esto tiene dinero. 

Y, en cuanto al territorio, sí que quería hacerle una matización. Quizás no me 
explicado bien. No me refería a que no se tuviera en cuenta al resto del territorio, 
al resto de provincias que no son Barcelona. Me refería a que en este caso concreto 
en Lérida estaban demandando que determinados ciclos como el de telecomunica
ciones o el de informática se estaban quedando sin oferta, cuando era una demanda 
muy importante por parte del territorio, sin profesionales que la llevaran a cabo, no 
que ustedes no tuvieran en cuenta el resto del territorio, sino que en determinados 
puntos de Cataluña pues hay unas demandas que no se cumplen. 

Nada más, muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Fernández. En nom del Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem, senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi 

Sí; gràcies. Molt ràpidament, per afegir una qüestió. En relació amb l’FP dual, 
una de les dades que nosaltres tenim és que gran part de les empreses que hi parti
cipen són entitats públiques. Creiem que és al voltant d’un 10 per cent de les que hi 
participen, que són administracions públiques. I aleshores el que ens preguntàvem 
també és, bé, si realment..., quin paper té l’Administració pública en això, si real
ment l’FP dual ha crescut gràcies a l’Administració pública, i com s’articula a l’Ad
ministració pública la figura del tutor, quan l’Administració rep una FP dual, perquè 
sabem que hi ha hagut alguna conflictivitat també en el fet de que els funcionaris 
que exerceixen a l’Administració pública de tutors doncs no reben cap compensació 
o reducció horària. Això com es resoldrà. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Tancaríem la compareixença amb cinc minuts, si 
us plau, senyor Espinós. Si pogués ajustarse a aquests minuts, responent les últimes 
preguntes que li han fet, acabant de concretar.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

Molt bé.

El president

Moltes gràcies.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

Una de les coses que m’ha quedat pendent..., jo els donaré aquí, que també si 
volen els puc donar una fotocòpia. Tenim analitzat per a aquest any passat el nom
bre d’homes i dones dels diferents cicles. Per tant, jo els ho puc aportar. Però sí que 
com a informacions de tipus general, en el cas de l’àmbit d’electricitat, electrònica, 
l’energia i aigua, la mecànica i la instal·lació i manteniment estem, doncs miri, al 
3,14; 3,70; 3,50; 4,27, i 3,15. És a dir, en el millor dels casos tenim un 4 per cent de 
dones fent estudis industrials. Una primera dada que és clara, i per això es va fer la 
mesura de l’ordre, precisament. 

I amb això enllaço amb una de les preguntes. El plantejament és clar. L’ordre s’ha 
de continuar desenvolupant tant com sigui possible, perquè el que hem de fer és po
tenciar, sobretot –perquè al revés ara veureu que no passa, és curiós, eh?–, que hi hagi 
més dones que facin estudis industrials. Quan mirem l’altra taula, que són els homes, 
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fixeuvoshi: només en el cas de la imatge personal, per tant, estem parlant de perru
queria i estètica, és l’únic que hi ha un 7,8 per cent d’homes. És a dir, del que n’hi ha 
menys, n’hi ha més que en el cas de dones del que n’hi ha més. En la resta tot està bas
tant més equilibrat. Per tant, tenim més problemes –clarament, un problema molt clar, 
ben identificat– en que hi hagi dones que facin certs estudis que en que hi hagi ho
mes que facin certs estudis. Aquest és un fet i tenim aquí les dades, que també els hi 
puc passar. Jo ara prendré nota i tot això els ho faré arribar en un únic document, eh? 

Per tant, em sembla que amb això ja he contestat una miqueta una part de la pre
gunta. Però, clar, òbviament, doncs, fent les mesures de la matrícula... La mesura de 
la matrícula pot ser una condició interessant i necessària, però no és suficient. Aquí 
hem de treballar molt tot l’àmbit de l’orientació i del modelatge. Aquí hem de tre
ballar molt amb els models, i el que està clar –l’experiència ens ho ensenya– és que 
persones que han tingut èxit professional donen més potència en el canvi d’actituds 
de l’alumnat que no pas les mesures econòmiques. Per tant, treballar en models i 
treballar amb l’orientació creiem que és un element claríssim i important per anar 
canviant tot aquest plantejament. Com és obvi, també des de l’educació bàsica i pri
mària hem d’anar fent cada vegada més una societat més igualitària.

Anem ara als altres temes. El nostre pla contra l’abandonament crec que ja l’he 
exposat. Nosaltres el que fem és: detectem els problemes i intervenim en els proble
mes. Hi han diferents tipus de problemes, eh? Miri, nosaltres, en l’estudi aquest que 
ja els he plantejat que vam començar, a la gent que deixava el cicle al llarg de l’any li 
preguntàvem per què plegava, i totes aquestes dades les tenim, les tenim de sis anys. 
I vam veure que hi han dos tipus de persones que abandonen: unes que abandonen 
per causes del sistema i d’altres que abandonen per causes externes al sistema. De les 
externes al sistema, majoritàriament hi havia que la gent se n’anava a treballar, gent 
doncs que necessitava anar a treballar i deixava l’escola per anar a treballar, però les 
internes del sistema estaven relacionades clarament amb el tema de l’orientació. I, per 
tant, aquí tornem a lo d’abans: el tema de l’orientació, això ho hem de treballar millor, 
que tenim molta feina i és una eina clara per evitar l’abandonament. 

Però també estem treballant, amb els programes, que no els he posat al damunt de 
la taula..., amb un programa dintre dels mateixos cicles formatius, en el qual una de les 
feines clares de l’acció tutorial –i no dic del tutor perquè l’acció tutorial, aquí ja ho ha 
dit algú, i em sembla que ho compartim tots, ha de ser compartida–, doncs, és treballar 
també per evitar l’abandonament una vegada l’alumne el tenim dintre. I també tenim 
un programa específic per treballar aquest tema. 

Per tant, és clar: millorar tot el tema dels processos d’aprenentatge, una acció 
tutorial potent individual i personal i a la vegada doncs anar millorant, jo diria, el 
model perquè sigui un model més agraït, no? 

Les preguntes que vostè em feia. El nombre d’hores de professor no canvia; no hi 
ha, des del punt de vista, diguemne, dels drets laborals, cap canvi per part de ningú. 
Des d’aquest punt de vista, no tenim cap problema. I el tema de l’agència. Com el 
tenim? Doncs el tema de l’agència..., miri, hem acabat ara de redactar els estatuts, i 
ara els estem validant. Estem en aquest punt. Perquè, com vostès saben, s’ha de fer 
el decret dels estatuts, per tirarho endavant, i per tant estem en el punt de que hem 
acabat de redactar; fer un primer redactat dels estatuts. I ara ho hem d’acabar de va
lidar amb els agents. Estem en aquest punt, en el tema de l’agència. 

Sobre el tema dels criteris de planificació, doncs ja serà un altre document que 
els passaré. Senzillament és un document de tipus general, perquè aquí, en la planifi
cació..., clar, moltes vegades hi ha una cosa que és molt clara, que els territoris..., les 
persones no en tenen, de territoris, llavors una de les coses que vetllem és que dos 
centres que estan en territoris propers..., treballem la planificació de manera conjun
ta. És a dir, treballem una sèrie d’aspectes que fan que sigui la planificació coherent, 
però tot això està escrit i els ho podem aportar i, si ens ho poden millorar, doncs 
serà..., perquè cada any ho revisem, no? 
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El president

Senyor Espinós. (Rialles.)

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

Centre de Martorell, t’ho diré a part. 

El president

L’hi han preguntat dues vegades. Si vol comentarho...

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

No, no, senzillament: el que diu vostè del centre de Martorell tots ho compartim..., 
el que diu vostè, que l’hem de tirar endavant. I el que diu vostè em sembla que tots ho 
compartim: l’hem de tirar endavant. I aquesta doncs és una tasca en la que tots estem 
implicats, i farem el que calgui per tirarlo endavant. D’aquest tema ja li he dit que 
se’n pot anar tranquil·la i confiada.

El president

Moltes gràcies, senyor Espinós; moltíssimes gràcies per la seva compareixença, 
per la seva exposició, tan pedagògica i tan clara. Sap que és la seva comissió, si algun 
altre dia els grups ho volen, doncs tornarem a sol·licitar la seva compareixença i vostè 
segur que vindrà encantat a explicarnos...

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial

Sí. I, si m’ho permet, poden tenir el meu correu electrònic i tot el que sigui co
municació per mi és un plaer, perquè el que necessitem és tenir contacte, si volem 
avançar, eh?

El president

Moltíssimes gràcies.
Suspenem la sessió cinc minuts per anar a buscar els altres compareixents i ens 

hi tornem a posar.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i quatre minuts i es reprèn a les cinc i catorze 

minuts.

El president

Moltes gràcies.

Compareixença d’una representació de l’associació NACE, 
No a l’Assetjament Escolar, per a presentar el decàleg contra 
l’assetjament escolar elaborat per l’associació

357-00534/12

Doncs, si els sembla, continuarem l’ordre del dia de la comissió amb el següent 
punt, que és la compareixença d’una representació de l’associació NACE, No a l’As
setjament Escolar. Donem la benvinguda i l’agraïment, en nom de la Mesa i la resta de 
la comissió, a la senyora Carmen Cabestany i al senyor Andrés González Bellido, de 
l’associació NACE. Tenen un temps d’entre quinze i vint minuts per fer la seva exposi
ció. Després els grups parlamentaris faran una intervenció de cinc, deu minuts com a 
molt, tots ells. Vostès podran contestar per un període de deu, quinze minuts, i després 
els grups, si ho consideren, faran un segon torn de preguntes i vostès tanquen acabant 
de respondre les darreres preguntes que els hagin fet.

Moltíssimes gràcies per la seva presència, també moltíssimes gràcies a la gent, a 
les persones que els acompanyen i a la resta de convidats, ja alguns tradicionals, de la 
Comissió d’Educació. Doncs, sense més dilació, quan vostès vulguin.
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(L’exposició dels oradors és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Carmen Cabestany García (presidenta de NACE)

Bé; doncs bona tarda a tothom. En primer lloc, moltíssimes gràcies per facilitar 
aquesta compareixença, sobretot a l’Esther Niubó i a tots els que sou aquí presents. 
Soc Carmen Cabestany, presidenta de l’associació NACE; soc professora de se
cundària –això és lo que més m’enorgulleix–, i soc també formadora del programa 
TEI, Tutoria Entre Iguals, programa creat per l’Andrés González, que m’acompa
nya avui, i justament, doncs, ell parlarà una mica més en profunditat d’aquest pro
grama.

Bé; us vinc a presentar el que nosaltres hem elaborat des de l’associació NACE, que 
és el decàleg contra l’assetjament escolar. A la nostra associació hi ha psicòlegs, hi 
ha professors, hi ha monitors, hi ha gent de diferents sectors, i gent que coneix el que 
passa cada dia a dins d’una aula. Aleshores, venim a parlar d’això, i les eines que nos
altres proposem són eines que venen justament d’aquest coneixement. No és una cosa 
etèria i fictícia, sinó que nosaltres sabem que això funcionaria. I és molt important 
que s’implementi d’una manera global, perquè els abordatges en assetjament no po
den ser mai una única eina, un únic abordatge, hem de partir d’actuacions globals.

Us vull dir també que a l’associació la persona que atén els nens i els adolescents 
soc jo mateixa, i que, a banda del que hagi pogut aprendre en llibres, manuals i de 
forma teòrica, no puc agrair bastant a aquests nens tot el coneixement que m’han 
donat. És a dir, que avui ells parlaran a través de mi, perquè tot el que he après ha 
sigut de la vivència directa del que pateixen aquestes criatures.

Bé, una mica de dades. Aquí teniu... Aquestes dades, primer, vull dir que prove
nen del País Basc, perquè és l’única comunitat que periòdicament va traient dades. 
Això és molt important, perquè convindria tenir dades actualitzades a tot arreu. Ales
hores, doncs, veieu que hi ha un 22,7 per cent d’assetjament a primària i un 19,2 per 
cent a l’ESO, segons aquest últim estudi de 2016 al País Basc. Això ens situaria en 
un de cada cinc, un de cada quatre, segons estimacions, no? O sigui, ens movem 
en aquestes xifres.

Si jo no m’equivoco, a Catalunya crec que tenim 1.700.000 escolars. Sí? Alesho
res, fem una mica la regla de tres: estem parlant possiblement d’uns 300.000, amunt 
o avall, nens i nenes que pateixen assetjament escolar, que van a l’escola a patir. 
I això són molts nens. Però és que encara que fossin la meitat, encara que fossin qua
tre, encara que fos un, seria massa. 

Bé, aquí teniu una cosa que ens preocupa molt, i és que, si abans –després veureu 
la gràfica– ens deien que sobretot l’assetjament escolar es produïa en major grau a 
cinquè i sisè de primària, és a dir, al tercer cicle de primària, ara resulta que, segons 
el País Basc, tenim aquí un pic a quart de primària. Això a nosaltres ens preocupa 
molt: 27,1 –segons ells, clar. Podem extrapolarho i, si realment tenen raó, què vol 
dir? Que ara l’assetjament està començant cada vegada més d’hora. 

Aquí teniu, com us deia, la progressió: a primària en blau, des de 2005 a 2016, i en 
taronja secundària, també de 2005 a 2016, i veieu que la progressió, malauradament, 
és ascendent. 

Per tant, conclusions: més del 20 per cent el pateixen, i a més a primària amb 
aquest punt negre que ara veiem a quart. Sí que és cert que hi ha més intensitat a 
secundària, i que augmenta any rere any. Aquesta és l’estimació que tenim, no? Ho 
repeteixo, segons aquests estudis, perquè no tenim estudis de totes les comunitats. 
Per tant, hem de reconèixer que alguna cosa estem fent malament, i si no ho reco
neixem no acabarem això. Per tant, jo demano que això no sigui només una compa
reixença, en aquest cas, nostra, sinó que, si us plau, penseu que estem parlant dels 
nostres nens. Són els ciutadans del futur, i jo no sé si ens ho podem permetre, això. 

Llavors, nosaltres pensem que l’assetjament es pot evitar i s’ha d’evitar. I això és 
responsabilitat de tothom: meva com a professora, de l’Andrés com a psicòleg, com 
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a orientador durant molts anys, vostra com a polítics... En realitat, tots els sectors 
socials hi estan implicats. 

Aquesta és la nostra tesi: que és una xacra social a l’ombra, una lacra social en la 
sombra. Això és el que nosaltres diem a totes les nostres conferències, pertot arreu, 
perquè anem per molts llocs, no?

Bé, però aleshores, si aquesta és la situació negativa, ens quedarem només amb 
lo negatiu, que és lo que passa sempre, no? Sempre: «Bé, és que això està molt ma
lament, és que això no funciona.» Molt bé, doncs nosaltres venim a dir com pensem, 
humilment però amb coneixement, que podria i hauria de funcionar. I per això hem 
elaborat aquest decàleg. 

I el primer punt del decàleg és visibilitzar l’assetjament. Està molt mal vist –us 
parlo com a «profe», estic dins el sistema– dir: «Bé, és que això és un cas d’assetja
ment.» «Bé, això són paraules majors.» No ens agrada a dins dels centres educatius 
parlar d’assetjament, i si una cosa no s’anomena tots sabem que no existeix. Per tant, 
haurem de començar per anomenarlo, per parlarne, per ferlo visible, perquè si no 
és un enemic que el tindrem sempre amagat. 

Conseqüentment, tots sabem que en un centre educatiu hi ha els plans educatius 
de centre, que això és el full de ruta, el vademècum, i hi ha un pla d’acció tutorial. 
Si el bullying no està recollit en aquests dos documents, difícilment podem acabar 
amb ell, perquè ni tan sols està recollit a la majoria de centres; no forma part d’a
quests dos documents. Bé, aleshores, si està dins del PAT, Pla d’acció tutorial, serà 
recollit, serà abordat a les tutories. Però clar, per a això necessitem uns tutors que 
sàpiguen de què estem parlant, què és el bullying, com es forma, com el podem evi
tar, què hem de fer quan el tenim. Hem de parlarne sense tabús, perquè la meva 
experiència com a docent és que quan jo parlo de bullying, d’assetjament, de acoso, 
ells en parlen, i això és molt bo, perquè vol dir que jo ja he eliminat el tabú i ells 
segueixen. I aleshores sí que comencen, sempre que es garanteixi la confidenciali
tat i que hi hagi realment un bon vincle. Ells en parlen i ells ajuden a solucionarlo.

Conscienciar i formar el professorat. A magisteri no hi ha re; a psicologia no hi 
ha re; a pedagogia no hi ha re d’assetjament escolar. Parlo també amb coneixement 
de causa, perquè a vegades jo vaig a facultats d’educació a fer xerrades puntuals so
bre assetjament, per exemple a València o d’altres llocs. Això és molt greu. A forma
ció permanent del professorat, poques coses, no sé si algun sindicat crec que ha fet 
alguna formació. Llavors, nosaltres pensem que és urgentíssim, però no només for
mar d’una manera teòrica, no, conscienciar, sensibilitzar, formar de veritat el profes
sorat perquè sàpiga a què s’enfronta cada dia, i no ho veiem. No és que no vulguem, 
és que no ho veiem. Algú potser sí que ho veu i mira cap a una altra banda, però 
en general no ho veiem, i caldria donar instruccions d’actuació molt precises a les 
direccions dels centres, a la inspecció, perquè davant d’un cas així no es relativitzi, 
sinó que, al contrari, tothom s’impliqui, no per pensar si no serà veritat, que és el que 
acostuma a passar, sinó si és veritat, eh? Perquè jo estic segura que si jo preguntés 
aquí quants de vosaltres heu vist alguna situació d’assetjament, segurament la majo
ria aixecaríeu la mà. Vull dir, de petits, en la família o el que fos. Estic segura que 
aixecaríeu la mà. Això ens dona una idea, no?, de com està d’ocult aquest problema. 

Bé, continuem. Les famílies han d’estar informades perquè puguin detectar un 
cas d’assetjament en els seus fills, o com a víctimes, o com a victimaris, perquè els 
papàs pensen que no, només «el meu pot ser la víctima», i nosaltres sempre diem: 
«Però que no tenen pares, els victimaris? Els agressors no tenen papà i mamà?» 
Doncs sí que en tenen. I s’ha de reconèixer i s’ha de saber detectar, quan t’arriben 
coses que no són d’ell, o coses per l’estil, o segons el caràcter, etcètera. Poden detec
tarho i han de detectarho, però els ho hem d’ensenyar, també. 

Molt important: incorporar l’educació emocional des de l’etapa d’infantil, que 
a vegades ens preocupem molt per altres coses, però i l’educació emocional? Però 
educació emocional no en pla teòric, sinó en situació, quan es produeix una situació 
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entre els petits, doncs començar a gestionar de la millor manera possible aquelles 
situacions, aquest nivell emocional, i així creixeran d’una altra manera. 

Vetllar perquè tots els centres educatius tinguin un pla de prevenció de l’assetja
ment escolar efectiu. Jo, si m’ho permeteu, he de parlar del programa TEI, i en parlarà 
l’Andrés, que és qui l’ha creat, però és que jo estic convençuda com a professora i com 
a formadora..., si em vaig fer formadora és perquè sé que aquest programa funciona. 
La meva visió, com veieu, és global, o bastant multifocal, perquè, clar, soc professora, 
soc formadora del programa de prevenció, soc presidenta d’una associació... Per tant, 
crec que ho puc dir: conec altres programes i alguns d’ells amb molt d’èxit aparent, 
no?, perquè són estrangers... Bé, doncs aquest programa és d’aquí. I és l’únic progra
ma que ha estat avaluat, després us ho explicarà l’Andrés, que té una avaluació cien
tífica. Bé, la nostra aposta va pel TEI. 

Després, què passa amb els protocols? Aquí m’hi vull entretenir una miqueta. Els 
protocols, que és, com ja sabeu, el procediment que s’implementa quan hi ha un apa
rent o presumpte cas d’assetjament. Aquest protocol el que intenta què és? Esbrinar si 
realment hi ha o no hi ha assetjament; fer una investigació. Però qui la fa? El centre, i 
el centre és juez y parte –ho sento–, i jo estic a dins i sé què passa amb els protocols. 
Els protocols gairebé sempre surten negatius, perquè a més tenim un altre problema: 
sabem interrogar? Si tu li preguntes a algú si ha fet això et dirà que no. Si preguntes 
als testimonis, als observadors, i no els has sensibilitzat prèviament i has anul·lat la 
força de la paraula «chivato», ja hi som: no t’ho diran, i tu vas recollint «no», «no», 
i els «profes», que no ho veiem, la majoria de les vegades. Per tant, com es tanca el 
protocol? Negatiu. Llavors, no, no pot ser aquesta eina, tot i que podria ser molt bona, 
però no, per com està manegada o per qui la manega. 

Per tant, aplicar el protocol, sí. Bé, nosaltres, clar, primer demanem pla de pre
venció no?, i potser ens estalviem el protocol, però si hem d’implementar el protocol, 
amb rigor, transparència i participació d’agents externs.

Campanyes de sensibilització. Oi que es fa això amb la violència de gènere, i 
la veritat és que a la televisió i pancartes a tot arreu? I els nostres nens, que no són 
tan importants o més que els adults que puguin patir violència de gènere? Ens ho 
hauríem de plantejar: per què no tenim aquestes campanyes ja? Possiblement per un 
gran desconeixement, de tots els sectors socials; també, i principal, del sector edu
catiu, i això és molt greu. 

Implicar els diferents agents socials: administracions, la sanitat, justícia, policia, 
àmbit polític. Clar que sí. Perquè ja ho he dit: és un problema social, no és només 
un problema educatiu. Quan arriba un cas a seu judicial, quan es judicialitza, nos
altres sabem, perquè també fem peritatges des de l’associació, per a judicis, que la 
tendència és a no intervenir, perquè el que diuen és: «Això ho han de solucionar els 
mestres a les escoles.» I tenen raó, però quan els mestres no ho solucionem per la 
raó que sigui, ells han d’intervenir, i Fiscalia de Menors s’ho ha de prendre molt se
riosament, i hem vist moltes coses que ara no puc començar a desgranar, diguéssim, 
no? Per tant, implicar els diferents agents socials. 

Vull dir una cosa aquí que no estava prevista, però la diré. Quan un nen o una 
nena no pot anar a l’escola, no pot anar a l’escola –jo els entrevisto i us asseguro que 
no pot anar a l’escola–, moltes vegades s’obre el protocol d’absentisme. Allò acaba a 
serveis socials, i a vegades pot acabar amb retirada del menor, perquè presumptament 
hi ha una obligació, que és certa, d’escolaritzar els fills. Però nosaltres diem, des de 
NACE, i qualsevol de vosaltres estic segura que estarà d’acord amb mi: què passa amb 
el dret a la vida? Perquè jo he tingut nenes que es volien llançar per la finestra, i la 
mare deia: «Si no la llevo al colegio me meten en absentismo.» Això és molt greu, i els 
serveis socials moltes vegades –ho dic perquè fem formació també per a ells– no estan 
assabentats del que passa i de per què aquella família va a parar allà. I pot ser per ab
sentisme, però pot ser per altres raons, perquè la família no és prou competent, perquè 
el nen està en una situació... No. Moltes vegades això no és cert. Ho veiem cada dia.
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I el punt 10: fomentar la transparència. A veure què passa amb els observatoris de 
la violència escolar. Volem saber quines són les xifres reals. Volem saber quants na
nos pateixen maltractament, quants protocols s’obren i amb quin resultat es tanquen, 
quants casos de suïcidi hi ha. I en quanta gent adulta que està medicada, amb tracta
ment psiquiàtric, un dels seus components de base, dels seus problemes, va ser asset
jament escolar. Tot això està per fer i nosaltres el que volem és treureho a la llum i 
pensem que això no és, com us he dit abans, cap entelèquia, això està basat en el que 
és la realitat, i estem segurs que seria molt efectiu. 

Una societat sana no pot permetre que els seus infants vagin a patir a l’escola. 
L’Andrés diu: «El sufrimiento no forma parte del currículum.» I ara us deixo amb 
ell, que us explicarà una mica més lo que és el programa de prevenció TEI. 

Andrés González Bellido (creador i director del programa TEI, 
Tutoria Entre Iguals)

Bé; hola, bona tarda. Bé, agrair la possibilitat de fer aquesta intervenció. Faré 
cinc cèntims de lo que és el programa TEI. En síntesi, és un programa de convi
vència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar. Aquest és el típic 
triangle de l’assetjament escolar, en què tenim agressors, agressores, víctimes i es
pectadors. Durant molt de temps s’ha considerat que són elements suficients perquè 
hi hagi una situació d’assetjament. Des de la perspectiva TEI, això no és així: són 
requisits necessaris però no suficients. Perquè hi hagi assetjament escolar es neces
sita una altra variable, que per nosaltres és la fonamental, i és que cal tenir un entorn 
que ho permeti. Al cent per cent dels centres de Catalunya es donen les tres variables 
primeres. La diferència d’un centre que es pren «en sèrio» la situació de prevenció 
d’assetjament és quan hi ha la intervenció de l’entorn, i la intervenció de l’entorn és 
qui ho determina. 

Hi ha hagut, durant molt de temps, una visió sobre intervenció de l’assetjament 
escolar, jo diria, i ho dic directament, força equivocada. Fa vint anys es centrava en 
la prevenció de l’agressor. Fa quinze, en la prevenció des de la vessant de la víctima. 
Des de en fa deu s’està centrant en la situació dels espectadors. Ara, qualsevol pro
grama que no es centri en els espectadors és millor..., jo ho dic als meus contertu
lians: «Millor no seguir llegint.» Però necessitem una altra variable més, que hem 
de treballar sobre les conductes que fan mal, i això ho fa l’entorn. 

I l’entorn qui és? Evidentment, el professorat. Evidentment, les famílies. Evident
ment, l’equip directiu. Però els grans protagonistes de la prevenció són els alumnes. I ho 
dic una altra vegada: els grans protagonistes de la prevenció són els alumnes. Portem 
treballant des de la vessant de professorat... Jo penso que s’han fet coses interessants. 

Abans no he fet una presentació, però com a imatge crec que he de ferla, encara 
que faci una parada. Bé, jo soc psicòleg; soc psicòleg clínic i psicòleg educatiu. Dec 
haver treballat des d’una vessant clínica cap a cinquanta víctimes, vuit o deu agres
sors; com a psicòleg educatiu porto vint anys, i porto trenta anys d’educació com a 
orientador. Tinc una visió bastant global del concepte, i sí que crec que, com deia la 
Carme, el patiment no forma part del currículum. I el patiment el fem nosaltres a les 
escoles, i la intervenció de ser estrictament global. 

Jo diria una cosa que sempre crea una situació de conflicte important, però que 
s’ha de ser determinant: les situacions de bolet que fem al sistema educatiu per a pre
venció de la violència i l’assetjament escolar haurien d’estar prohibides, i dic «pro
hibides» quan no estic en contra de cap tipus de prevenció. En molts casos, aquestes 
intervencions lo que fan és una vacuna. Quan a un alumne de secundària li dius «el 
tercer dimecres del mes d’abril vindrà la Guàrdia Urbana a fer una xerrada sobre as
setjament», la situació és: «I una altra vegada.» Aquestes xerrades són fantàstiques 
quan estan dins d’un programa d’intervenció global, si no, m’és igual que les faci la 
Guàrdia Urbana, que les facin mossos o que les faci Andrés. Serviran de molt poc, 
perquè el dia següent hem passat del sistema o del procés de sensibilització per pas
sar a un sistema d’oblit, un sistema que no serveix més que per remoure la conscièn
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cia en aquest moment concret. La intervenció sobre assetjament és obligatòriament 
de caràcter global, i els grans protagonistes de la prevenció –i és la tercera vegada 
que ho dic– són els alumnes. És fonamental fer aquest procés que deia la Carme de 
sensibilització. 

Què és el programa TEI? El programa TEI, bé, és una estratègia educativa de 
convivència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar. Faré els altres 
abans, perquè ha sortit la imatge en diferents. Està basat en la tutorització emocio
nal entre iguals; treballa les competències bàsiques, tant les bàsiques pròpiament 
com les transversals; està dins del currículum, i l’últim apartat és que implica tota 
la comunitat educativa. El TEI obliga a la formació de famílies, el TEI obliga a la 
formació de monitors de menjador.

Abans, quan Carmen posava les estadístiques d’assetjament escolar, evidentment, 
actualment, la situació de més incidència, la població diana d’assetjament escolar, 
està entre tercer i quart de primària. En primària és entre tres i cinc punts més alta 
que a secundària, visió que normalment està equivocada, la major part de les vega
des. I això és molt important, no solament aquests perfils. Si haguéssim de fer una 
avaluació de tot lo que és el sistema educatiu, el moment de més situació de violència 
sistemàtica són les hores de menjador, les hores d’activitats extraescolars. Per què? 
Perquè el perfil i rol que juguen els monitors és molt diferent del perfil que juguem el 
professorat. Per tant, és necessària la formació dels monitors. Després us parlaré de 
municipis o ciutats TEI, quan hi ha poblacions a Espanya, i en concret a Mallorca, 
que per fer les contractacions dels monitors de menjador han d’haver fet un procés 
de formació sistemàtica en convivència, sobretot en temes de prevenció de violència. 
Perquè no és qüestió d’intervenir, és de saber ferho, és d’intervenir globalment, no 
solament des de la vessant de monitors, sinó des de la vessant d’institucions educa
tives. 

La tutorització emocional entre iguals en primària s’aplica. Els alumnes de cin
què són tutors emocionals dels de tercer, i l’any següent passen a quart i sisè i es 
mantenen les tutories. En secundària els alumnes de tercer són tutors dels de primer; 
igualment, l’any següent es mantenen les tutories. En infantil, des de fa sis anys, els 
alumnes de cinc anys tutoritzen emocionalment els alumnes de tres anys. 

I podríem dir: «No hi ha assetjament escolar.» Vull recordar que hi ha una sen
tència, precisament en contra del Departament d’Educació, sobre un alumne de qua
tre anys, que diu que sí que hi ha assetjament. Jo personalment no hi estic d’acord. Jo 
crec que no n’hi ha, però la sentència diu que hi ha hagut una situació d’assetjament. 
Jo crec que a infantil no hi ha més que una situació de conductes no adients, con
ductes violentes que hem de treballar, però és una forma de comunicació no adient. 
Hem de treballarho? Evidentment. Mitjançant què? La reproducció de models i les 
conductes positives. I, evidentment, un registre de les emocions, no des d’una ves
sant cognitiva, sinó des de la vessant de fer sentir. 

Actualment, a partir de les aportacions de Richard Davidson, consideren que més 
del 90 per cent dels valors i de les emocions no s’aprenen des d’una vessant cogniti
va, sinó a partir de reproducció de models. Però perquè hi hagi models positius, n’hi 
ha d’haver.

Imaginem –jo com a «profe» de secundària– quants models positius de conducta 
té un alumne de primer de l’ESO quan entra en un centre educatiu de secundària? 
Reproduirà models sense cap dubte, els que hi hagi. Si no n’hi ha de positius és di
fícil de reproduirlos. Per tant, lo primer que hem de generar obligatòriament són 
models positius de conducta, i això no és que ho digui Andrés, que jo no soc ningú: 
actualment totes les línies de la neurociència, neuropsicologia van per aquest camí; 
emocions i valors no s’aprenen des d’una vessant cognitiva, sinó a partir de la re
producció de models que per a nosaltres són significatius. Els reproduïm tots? No, 
solament els que són significatius. Però perquè siguin models positius, ha d’haverhi 
una primera part. I també en cicles formatius de grau superior. 
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La forma d’intervenció seria que tenim un alumne que podríem dir que té una con
ducta disruptiva sobre un altre alumne, suposem primer de secundària. L’alumne que 
és víctima té l’obligació, pel programa, d’anar a parlar amb el seu tutor o la seva tuto
ra, que és una alumna o un alumne de tercer, i l’alumne de tercer té l’obligació d’anar 
a parlar amb la persona que ha generat la conducta disruptiva, violenta o negativa. 

Tenim una de les variables... Els estudis longitudinals ens diuen que la interven
ció que més incidència té sobre un alumne és precisament d’un altre alumne. Es con
sidera que han de parlar el mateix idioma. La incidència que tenen ells és superior 
al 80 per cent; la que tenen el professorat i la família no arriba a un 20. Generem 
models positius de conducta, generem persones que intervinguin; donem el prota
gonisme als alumnes, no al professorat. Jo sempre dic als «profes» que segurament, 
després d’una xerrada d’aquestes, un dels apartats fonamentals és que com a «pro
fes» o com a pares o com a mares hem de saber donar un pas cap endarrere perquè 
l’alumne sigui protagonista; no en assetjament escolar, en el seu procés vital. I, si 
això no és possible, hem d’aprendre a donar dos passos cap endarrere perquè siguin 
ells els protagonistes. Aquí són ells, els protagonistes. 

Què fem bé? Aquelles coses que volem fer. Els estudis que tenim ens diuen que 
quan un alumne vol fer alguna cosa ho farà bé la major part de les vegades, i se sen
tirà orgullós d’haverho fet. Si l’alumne fa el que tu li dius que faci, simplement ho 
farà. No deixarà marques, no deixarà cicatrius, i l’objectiu és que aquestes es donin. 

Doncs, inicialment, el que fem és que l’alumne de tercer intervé, i això estadísti
cament soluciona cap al 50 per cent de les situacions que es donen. Però quan no es 
soluciona l’alumne de tercer anirà a parlar amb el seu company de la classe, que és 
tutor emocional de la persona que ha generat la conducta disruptiva. Veieu què hem 
afegit? El component emocional. A qui li fem més cas? Quan modifiquem la nostra 
conducta? Quan hi ha una situació molt propera emocionalment. No és una qüestió 
cognitiva, sinó d’interrelacions emocionals. 

Això, en aquesta situació, si no es soluciona –per nosaltres es solucionen per so
bre del 95 per cent de les situacions, però hi ha vegades que no es soluciona–, els dos 
alumnes de tercer s’ajunten i van a parlar amb el coordinador del programa TEI que 
tots els centres tenen i li diuen: «Això ha passat, això hem fet i no hem pogut solu
cionarho.» I fa la intervenció, en aquest cas, el coordinador TEI, que és un «profe» 
del centre. 

I això, quan no funciona, apliquem normativa de convivència. Quines diferències 
hi ha? Que ha d’haverhi un centre qualsevol. Les diferències que aplica un progra
ma TEI o un ISPE 4, m’és igual, però un programa que tingui cara i ulls, han de fra
cassar les tres intervencions per arribar a la normativa de convivència. D’aquestes, ni 
se n’assabenta la resta de professorat ni se n’assabenta la direcció del centre. Se n’as
sabenten els alumnes que són els protagonistes. Quan se n’assabenta la direcció o el 
professorat? Quan hi ha una aplicació de normativa de convivència. La normativa de 
convivència hauria de ser l’últim esglaó que toquem per treballar sobre convivència, 
perquè gairebé totes tenen caràcter punitiu, i no hi entraré, perquè les mesures res
tauratives en les normatives de la convivència estan a prop del zero. Algun dia, des 
del Departament d’Educació, i com a educació, ens ho hauríem de qüestionar: no 
solament han de tenir el component punitiu, que també, però no de forma exclusiva. 

Com a municipis TEI... El programa TEI és l’únic programa que incorpora a ni
vell mundial les ciutats o els municipis TEI. Què vol dir? Actualment estem parlant 
de prop de quaranta municipis. En Catalunya tenim més de deu municipis, des de 
Tarragona o Alella, Sant Feliu de Guíxols, Cervelló, el Masnou... Bé, hi ha tot un 
grup de centres. Se fa la formació del professorat, que comentava Carme. El profes
sorat fa la formació de l’alumnat. Li donem tot el material. Es fa la formació de la 
família i es fa la formació de l’entorn educatiu.

A això hem d’arribar. Les modificacions de conductes solament es faran efectives 
en el moment que modifiquem el clima i la cultura. Pot haverhi centres que funcionin 
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molt bé, però si només sortir a l’entorn és diferent, és complicat. Jo poso un exemple 
que me sembla molt gràfic. A Zuric o a Ginebra no hi ha papers al carrer, però no es 
perquè hi hagi moltes papereres ni perquè hi hagi molta gent que vigili si es llancen 
o no es llancen papers, o no hi ha molts escombriaires, no hi ha escombriaires: és 
perquè hi ha molta gent que no en llança. Hem d’arribar a aquest concepte, que cada 
vegada que hi hagi una situació de violència ens faci mal a nosaltres, hi estiguem im
plicats o no. Jo et diria que no hi ha concepte de si hi estem implicats o no; sempre hi 
estem implicats, com a víctimes, com a agressors, agressores o espectadors. 

Actualment treballem en quaranta ciutats, ciutats com poden ser Gijón –300.000 
habitants–, o Elx, Oviedo, Avilés, Calvià. Bé, com us deia, Tarragona s’hi acaba d’in
corporar, Santander, Cadis... Us diré la situació més crítica que hi havia, i significativa. 
En el seu moment –fa tres anys que es va implantar a Astúries–, Gijón estava governa
da per Foro i PP, Oviedo estava governada per Podemos, Avilés estava governada pel 
Partit Socialista. No és una qüestió d’ideologia, és una qüestió de supervivència vital 
com a comunitat educativa. És una qüestió de drets i deures des d’una vessant no so
lament de la infància, sinó com a persones que vivim en una comunitat. 

El TEI actualment és l’únic programa que hi ha que té una avaluació sistemàtica 
com a evidència científica. Es va fer un procés de TRTs, vol dir que es van agafar 
centres diferents sobre cap a cinc mil alumnes i es va passar a centres en què feia 
tothom una prova: uns centres passaven el programa TEI i un altre no passava res, 
feia lo que estava fent; i al final es fa una relació de posttest, en què es va fer l’ava
luació que hi havia el primer any i el segon any de l’aplicació, vol dir el primer any 
d’aplicació té el següent... 

Bé, això es va publicar a una de les revistes de més impacte a nivell mundial, està 
penjada a la pàgina web del TEI, i està publicat..., em sembla que com a mínim 
està fet en anglès, les conclusions, i en castellà o en català, no me’n recordo. Doncs és 
una de les revistes d’educació de més impacte a nivell mundial, però ja no solament 
es va publicar l’estudi, és una revista dedicada com a monogràfic específicament so
bre violència i assetjament escolar, i la portada és del programa TEI. 

El programa TEI ha nascut a la Universitat de Barcelona. Jo penso que a nivell 
general és un gran desconegut. I una part és culpa nostra, sí, però el nostre objec
tiu –som una associació sense ànim de lucre– no és tenir una projecció molt, molt, 
molt alta, però sí que a darrere jo us puc dir que en el programa TEI actualment 
hi ha equips de treball a diferents comunitats autònomes. Actualment l’equip està 
constituït per unes noranta persones en tot Espanya, bé, en tot el món, perquè hi ha 
persones a països europeus i a països americans. Està fet per la Universitat d’Ala
cant i està fet per la Universitat Politècnica de Catalunya, dos universitats alienes al 
programa TEI. Alguna vegada això s’ha de pensar. Actualment jo no conec cap pro
grama a nivell mundial que estigui fet per dos universitats, n’hi ha alguna, però per 
dos universitats que siguin alienes al que és la síntesi del programa. Simplement, és 
evitar biaixos de l’experimentador. Bé, tota una història que hi ha. 

Us parlaré una mica de grans resultats. El primer any d’aplicació millora. No el 
veieu però us ho canto. La integració social es millora un 18 per cent, la coopera
ció entre estudiants, un 28 i la comunicació entre famílies, cap a un 12. A nivell de 
problemes de conducta, l’assetjament verbal el primer any baixa un 28 per cent, el 
d’agressions físiques, un 52, la percepció de víctima del ciberassetjament, un 28 i 
el ciberassetjament des de la vessant d’agressors o agressores, un 18 per cent. Quant 
a satisfacció i benestar, l’autoestima millora un 8 per cent, la percepció d’ansietat 
baixa un 16 i la percepció de depressió des de la vessant de víctimes baixa un 40 per 
cent. És un estudi que no està fet amb qüestionaris típics, sinó que tot està fet amb 
proves baremades internacionalment. 

Algunes xifres. El programa comença..., comencem a treballar aquí a Barcelo
na, a través del grup del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, a finals de l’any 
2000. Comença a implementarse en centres educatius el 2002. Actualment hi ha 
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uns 1.300 centres de secundària, d’infantil i de primària. Simplement com un nivell 
de referència, tots els altres programes que hi ha a Espanya no arriben ni a la mei
tat dels programes que té en aquest cas el programa TEI: 1.300 centres són molts 
centres. S’han format quaranta mil «profes». Aquest any han començat al setem
bre nous, com a tutors i tutoritzats, 250.000 alumnes. A Catalunya tenim prop de 
doscents centres que l’apliquen. Han passat pel programa els últims gairebé divuit 
anys més d’1.200.000 alumnes. Hi ha diferents països en SudAmèrica i en Europa. 
Estem en procés experimental en Anglaterra. Hi ha tres equips de treball d’inves
tigació, que són el de Barcelona, el d’Alacant i el de Santiago de Compostel·la. Ara 
s’incorpora una de les universitats de Madrid, segurament la Universitat de Sevilla 
i la Universitat de Cantàbria. 

A nivell d’avaluació externa, el TEI és l’únic programa que implica el cent per cent 
dels alumnes, i dic a nivell mundial. No hi ha cap programa que impliqui el cent per 
cent de l’alumnat, i és una cosa que s’hauria de mirar. El 99 per cent dels alumnes 
sol·liciten ser tutors. En el programa TEI és voluntari, i els alumnes ho han demanat 
per escrit. A primària ho demanen per escrit el 99,9; a secundària, per sobre del 96 per 
cent, que volen ser tutors. Això és una de les grans teories. Segurament l’apartat més 
important és ajudar, no que t’ajudin. El nivell de satisfacció és molt més alt quan tu 
ajudes que quan ets ajudat. Els alumnes han de fer sentir la segregació de dopamina, 
de quan fan aquest tipus d’ajuda. En més del 98 per cent dels centres desapareix la si
tuació d’assetjament. I jo us volia... Ai, se n’ha anat. Tenia un curt.

El president

Si em permet... Sí, és que havíem dit vint minuts. Portem trentasis minuts...

Andrés González Bellido

Ai, us demano disculpes, eh?

El president

No, no, no, només faltaria. Ha estat molt interessant i, per tant, per això hem 
deixat allargar la compareixença, la seva primer intervenció. Ara intervindran els 
grups. Després, si vol complementar, en base a les preguntes que li fan o si ha que
dat alguna cosa, doncs ho complementen. 

Moltíssimes gràcies, doncs, per la seva exposició. Ara, en primer lloc, per inter
venir per un temps de cinc minuts, el grup parlamentari proposant, el senyor Raúl 
Moreno, del Grup Socialistes i Units per Avançar.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. En primer lloc, agrair la presència dels compareixents, que jo 
crec que ens han donat una explicació àmplia també, tant del contingut del mateix 
sistema com de la situació que tenim a Catalunya i altres comunitats autònomes en 
un tema tan preocupant com és l’assetjament escolar. 

Sembla que aquesta era una de les primeres compareixences que es feien en 
aquesta comissió per parlar del tema de l’assetjament escolar, no?, i sorprèn, mol
tes vegades, que en la Comissió d’Educació doncs aquest no hagi estat un tema més 
prevalent durant aquesta legislatura. Sí que n’hem parlat a la Comissió d’Infància, sí 
que n’hem parlat a la Comissió de Benestar Social i Famílies i, per tant, allà tenim 
o hem pogut tenir la possibilitat de fernos un esquema una miqueta més general de 
quina és la situació de l’assetjament en el cas de Catalunya, no? I afortunadament 
sabem o podem conèixer més o menys quina és la situació gràcies a la publicació a 
diferents entitats, fundacions que sí que han treballat de forma molt més concreta 
aquest tema, entre altres, la que avui compareix, però també la Fundació Barça o 
d’altres fundacions, en aquest cas, Save the Children, que també va fer un programa 
i un estudi molt específic de la situació de l’assetjament escolar. 

Un de cada quatre alumnes de primària a Catalunya assegura haver sigut víctima 
d’assetjament escolar. El 76 per cent dels professors asseguren que no se senten pre
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parats per afrontar situacions d’assetjament escolar o ciberassetjament, i abans ens ho 
comentava la compareixent. O un 54 per cent dels adolescents a Catalunya ha viscut 
amb l’assetjament escolar, ja sigui com a agressors, com a víctimes o com a testimo
nis actius o passius d’aquesta situació, no? El bullying és la preocupació més gran dels 
adolescents, més inclús que el fracàs escolar o que les drogues, perquè influeix en el 
seu dia a dia, perquè impacta directament en la seva capacitat de relació amb la resta 
d’alumnes, perquè impacta directament en la seva capacitat de la relació social, de la 
seva xarxa, del grup d’amics, aquell que t’ha de protegir al col·legi, aquell del que t’has 
de sentir acompanyat, aquell que genera els teus valors des de la infància i que t’ajuda 
també en el teu propi creixement escolar i professional o acadèmic. 

I, si les víctimes d’assetjament sexual veiem que ho passen molt malament, po
dríem afegir també aquelles víctimes d’assetjament sexual que a més a més tenen 
algun tipus de problema, algun tipus de discapacitat, algun tipus de trastorn que difi
culta a més a més la relació amb altres menors i, per tant, es converteixen en la diana 
perfecta dels assetjadors.

El decàleg que vostès presenten jo crec que fa una visió molt general de quines 
són les pautes i coincideixen fonamentalment amb la resta d’estudis de per on s’ha 
d’anar, d’un treball comunitari a l’escola, des del punt de vista de treballar amb tota 
la classe, amb tots els alumnes, d’una formació més important per part del profes
sorat, de la intervenció també de la família en tot el que té a veure amb la formació, 
però també amb la detecció dels casos d’assetjament escolar. I, per tant, de com des 
de la comunitat s’incideix de manera efectiva en aquest problema, no?

I, per tant, el Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu dia ja va fer..., i de 
fet existeix un protocol d’assetjament escolar a l’escola, de la prevenció, la detecció 
i la intervenció davant aquest assetjament i ciberassetjament entre iguals. És un pro
tocol del que nosaltres..., el nostre grup parlamentari ha demanat moltes vegades que 
ens facin el report de com ha anat i que no hi ha manera, que la comissió interdepar
tamental que ha de fer el seguiment de la implantació d’aquest protocol es va reunir 
dos cops l’any passat i nunca más se supo. I que no hi ha un seguiment constant de 
quin és l’impacte d’aquest protocol que, hi insisteixo, des del punt de vista del contin
gut a nosaltres ja ens sembla que és correcte, podria tenir algunes modificacions; de 
fet, aquesta comissió era per estudiar com s’implantava i què és el que fallava, però 
és encara més sorprenent quan un va al centre educatiu, pregunta per l’existència d’a
quest protocol: la gran majoria de professors no el coneixen, la gran majoria de cen
tres potser el tenen imprès i penjat en algun lloc per si és de consulta, però no s’aplica. 

I, per tant, quan es donen situacions d’assetjament moltes vegades és el mateix 
professor el que ha d’enfrontarse, sense tenir les eines necessàries, a una situació 
que des del punt de vista evolutiu per als nens i nenes, doncs, és molt important, i que 
jo considero que ha de tenir una resposta molt més efectiva per part de la Generalitat 
de Catalunya, i així ho hem demanat. 

I justament per valorar aquest protocol nosaltres hem aprovat, a la Comissió de 
Benestar Social i Famílies, en reiterades ocasions, no només que es faci el buidatge 
i el seguiment d’aquest protocol, sinó que es reuneixin les diferents entitats que tre
ballen en el tema de l’assetjament per poder assessorar de com hauria de ser aquest 
protocol, i del seu obligatori compliment en totes les escoles públiques, concertades 
i privades de Catalunya. Perquè aquest és un problema de veritat important, del qual 
nosaltres ens hem de fer ressò, i que no va, diguemne, per la via pressupostària. De 
fet, la legislatura passada la consellera Bassa va explicar que posaria un referent a ca
dascun dels centres escolars sobre aquells fets d’assetjament escolar. I molts d’aquests 
centres encara no tenen aquest referent o no hi ha una persona referent que pugui 
tractar aquest tema. Per tant, estem a les beceroles del que hauria de ser un tracta
ment important de l’assetjament escolar. 

I ara podem parlar dels programes, és a dir, nosaltres hem parlat molt del pro
grama Kiva. Possiblement és el més conegut a nivell internacional. És segurament 
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un dels primers programes que coneixíem de la intervenció dels casos d’assetjament 
escolar en la mateixa classe, d’aïllament d’aquell que assetja, però també del conei
xement de la resta d’alumnes de la classe dels problemes del mateix assetjament. És 
a dir, vam tenir la possibilitat de conèixer com funcionava el sistema, vam tenir aquí 
persones que van venir d’altres països on ja s’estava aplicant. Coneixem també altres 
experiències a la resta d’Espanya, ara coneixem també la seva proposta. 

Jo crec que totes, com deia, parteixen d’alguns elements comuns, cadascuna lògi
cament amb les seves capacitats de poder incidir dins l’àmbit escolar d’una manera o 
altra, però, en definitiva, el que caldria ja no tant és decidir de quina manera ho fem, 
que és important, sinó ferho i exigir que a les escoles aquest ha de ser un tema central, 
més encara quan el ciberassetjament està no només a l’escola, sinó fora de l’escola. Per
què una persona, un jove assetjat, un nen assetjat o una nena assetjada té un impacte 
social important, té un impacte també en el seu rendiment acadèmic, en la seva capa
citat d’atenció, en la seva capacitat de relació amb la resta d’alumnes, en la seva pròpia 
personalitat, en la seva manera d’estimarse i, per tant, incideix en molts aspectes que 
posen en perill greument la seva evolució com a persona. 

Jo els voldria agrair aquesta exposició que han fet. Del que han dit, nosaltres ja ens 
podem comprometre a portar un altre cop una proposta de resolució, ara sí, a la Co
missió d’Educació per intentar posar fil a l’agulla sobre un tema que a Catalunya ens 
ha de preocupar molt i del que, hi insisteixo, encara ens trobem a les beceroles del que 
hauria de ser un sistema jo crec que consolidat per part del conjunt de centres educa
tius al nostre país.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Raúl Moreno. En nom... (Veus de fons.) Senyora Sierra, 
li toca a vostè.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Li estava explicant que miraré enfront, perquè si no és 
una mica estrany anar fent aquell tipus de gestos i els volia explicar que no és que 
no me’ls vulgui mirar, sinó que és una qüestió pràctica.

El president

Moltes gràcies.

Sonia Sierra Infante

En primer lloc, moltíssimes gràcies per la seva compareixença i sobretot moltís
simes gràcies per la seva feina, perquè és un tema que ens amoïna molt, que amoïna 
molt les famílies, que amoïna molt sobretot la canalla que ho pateix, perquè és un 
problema que causa molt de dolor i que a més deixa una empremta de per vida, no? 

I justament avui ha sortit un reportatge en un diari, en el diari El Mundo, i hi ha 
frases literals d’un xat de famílies parlant de la directora. En llegiré algunes. «No 
la queremos y se tendrá que ir. Que no se sienta tranquila ni un minuto.» I: «Debe 
sentir la presión si queremos que dimita.» No hace falta añadir mucho más, son 
unas familias que verbalizan un plan de acoso, en este caso, a una directora, y en el 
mismo reportaje se hacen eco de otros casos similares de chats de familias donde 
se calumnia a profesores por no haber subido la nota al alumno que las familias han 
requerido o por no repetir un examen. 

Del tema que hoy nos preocupa, porque yo he visto que en su web también tra
tan el tema de los acosos a los profesores, pero no es el tema que estamos tratando 
hoy..., pero traigo a colación esta noticia, porque antes hablaban de la reproducción 
de modelos. Evidentemente, sobre todo en primaria, un modelo importantísimo es el 
modelo paterno y el modelo materno. Qué modelo están dando estas familias a sus 
hijos cuando en un chat que se supone que es para tratar las cuestiones del funciona
miento de la escuela de sus hijos hay un plan preconcebido de acoso a una directora, 
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es decir, están legitimando tan tranquilamente el acoso. Como ejemplo es nefasto y 
me gustaría saber si han podido trabajar este aspecto. 

Luego otro tema que a nosotros nos preocupa mucho, y que de hecho en la ante
rior legislatura trajimos aquí –bueno, al Pleno– una interpelación y la moción subsi
guiente, es el acoso escolar al colectivo LGTBI y, en concreto, también al colectivo 
transgénero. Si las cifras que tenemos –que las que se han dado son del País Vasco; 
se han dado otras también, por ejemplo, de la Fundación Barça– son espeluznantes, 
en el caso del colectivo LGTBI son todavía peores, es uno de los colectivos más 
afectados. Nosotros, cuando hicimos la interpelación y luego la moción, decíamos, y 
ahora lo repetía también el señor Raúl Moreno, que tener protocolos que desconoce 
el profesorado, pues hombre, servir, sirven de poco, ¿no? Y hablo en este caso tam
bién con conocimiento de causa, o no conocimiento de causa, porque he sido profe
sora de secundaria durante muchísimos años.

Usted lo decía: los profesores muchas veces no lo ven, y yo diría especialmente 
los profesores de secundaria. ¿Por qué? Porque están tres horas a la semana, si no 
hay fiesta o puente esa semana, y además, cuando se acaba la clase se tienen que 
ir corriendo a la otra punta del instituto, que normalmente es grande, para llegar a 
tiempo a su siguiente clase. Evidentemente, mientras estás estudiando el comple
mento directo pues a lo mejor no es el momento donde hay más bullying. Antes se 
comentaba que pasaba sobre todo en las horas del comedor, horas de patio, cambios 
de clase, que no hay nadie, insisto, porque estás corriendo hacia la otra punta del 
instituto para llegar a tu clase. O uno de los temas más preocupantes y que nosotros 
también hemos trabajado, que es el ciberacoso. Evidentemente ahí el profesor toda
vía queda mucho más alejado, y una vez que se ha producido poca cosa se puede 
hacer. Tiene que ser un caso de prevención, como ya he comentado.

Luego, hay otro caso de acoso escolar que a nosotros también nos preocupa mu
cho, y también hemos traído de forma reiterada a esta comisión, con bastante poco 
éxito, porque siempre nos lo tumban todo, que es el caso yo diría casi de acoso ins
titucionalizado, cuando una familia pide legítimamente, porque por ley tienen dere
cho, el 25 por ciento de clases en español. Yo he hablado reiteradamente con estas 
familias –con muchas de estas familias– y siempre hay un orden de actos que se su
cede. La primera es que la dirección intenta disuadir a esas familias para que sigan 
adelante. Si la dirección no lo consigue, interviene la inspección. Si la inspección 
no lo consigue, se han llegado a hacer manifestaciones en contra de estas familias, 
manifestaciones en las que además estaban presentes las AFA, sindicatos e incluso 
representantes de partidos políticos. Yo he tenido la vergüenza de ver compañeros 
diputados de la anterior legislatura en manifestaciones contra familias –y sus hijos, 
evidentemente– que han pedido ese 25 por ciento. Claro, qué ejemplo están dando, 
cuando lo que se está haciendo es institucionalizar un acoso mediante una manifes
tación. Luego, se filtran los datos, se sabe qué alumnos son y, a partir de ahí, esos 
alumnos –esto es sistemático– dejan de recibir, por ejemplo, invitaciones a fiestas 
de cumpleaños y a las familias se les retira el saludo. 

Realmente, el calvario que pasan estas familias es indecible, hasta tal punto de 
que la inmensa mayoría de veces cambian de colegio porque no pueden soportar 
más este acoso, y evidentemente no ha servido de nada, porque al cambiar de cole
gio la sentencia que han ganado, porque siempre las ganan, no ha servido para nada. 

¿Se han entrevistado con estas familias? ¿Tienen algún tipo de acción prevista al 
respecto? Porque, insisto, es un caso que se produce en Cataluña. Me parece espe
cialmente grave por lo que tiene de institucionalizado, ¿no?, y por lo desprotegidas 
que están estas familias. Hay casos realmente espeluznantes que han llegado incluso 
al Parlamento Europeo, como el caso de Balaguer, donde se filtraron los datos de los 
menores, la dirección de la familia y la dirección del negocio familiar, y el día que 
tenían que empezar las clases tenían a la prensa allí en la puerta de casa, con lo cual 
los alumnos no pudieron salir de su casa y no pudieron ni siquiera ir al colegio. El 
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boicot a la familia fue tan bestia que tuvieron que cerrar el negocio. Evidentemen
te, la familia no pudo seguir adelante y los niños no es que tuvieran que cambiar 
de colegio, es que tuvieron que cambiar de municipio, y estamos hablando de acoso 
escolar de adultos contra menores, y estamos en la misma pregunta que les hacía al 
principio: ¿qué ejemplo están dando estos adultos a los menores?, que se puede aco
sar a las familias, que se pueden hacer manifestaciones en su contra, que se puede ir 
a la puerta de su casa, con la prensa, para que los niños no salgan. Claro, es un caso 
muy, muy grave y yo creo que está silenciado y me gustaría saber, pues, también si 
tienen algún tipo de acción al respecto. 

Y luego otro tercer caso es el acoso a los hijos de los guardias civiles y policías na
cionales. Tanto los partidos separatistas como los medios de comunicación públicos y 
concertados llevan dos años diciendo auténticas barbaridades de guardias civiles y de 
policías nacionales. Hace pocas semanas, sin ir más lejos –esto se ha denunciado ya–, 
en un programa de máxima audiencia de TV3, entre otras barbaridades les llamaron 
«perros» y «analfabetos», es decir, se está llamando «perros» y «analfabetos» a per
sonas por su profesión. Insisto, esto está denunciado ya. Y este tipo de acoso hacia 
personas por su profesión, que vemos constantemente en los medios de comunicación 
catalanes, públicos y concertados, y también por parte de los partidos separatistas, 
evidentemente acaba repercutiendo en los hijos; en el caso de que estos guardias civi
les y policías tengan hijos, están recibiendo todo el día el input de que sus padres son 
perros, que son analfabetos y que solo saben pegar. 

El caso más sonado es el acoso a los hijos de los guardias civiles el 1 de octubre 
–bueno, el 2 de octubre– en Sant Andreu de la Barca, que, aunque es un caso que de 
momento ha sido archivado, la familia lo ha recurrido. Pero, evidentemente, que no 
haya un delito penal, que puede no haberlo, no quiere decir que las conductas no sean 
condenables. Es decir, la mayoría de casos de acoso que ustedes tratan seguramente 
no tendrían ningún tipo de condena penal, pero no quiere decir que no haya habi
do, pues, barbaridades como profesores diciendo que todos los guardias civiles son 
unos bestias, que lo único que saben hacer es pegar, que son perros rabiosos, que son 
salvajes. Fíjense, además, que va totalmente en línea de lo que acabo de explicar de 
TV3. Era lo que se estaba diciendo en los medios de comunicación veinticuatro ho
ras, y lo digo porque además en aquella época fui a infinidad de tertulias políticas, 
en las que todo el rato se decía eso. 

Evidentemente, eso acaba llegando a los colegios, hasta tal punto de que ha habi
do doscientos guardias civiles que han pedido el traslado por el acoso independen
tista y sus hijos también sufren este acoso, y según portavoces de la Guardia Civil el 
equipo de psicólogos ha atendido ya a decenas de alumnos a causa de este acoso y 
señalamiento, pues, por ejemplo, tener pintados en sus colegios insultos a estas pro
fesiones. También me gustaría saber si en este caso concreto han hecho algún tipo 
de acción. 

Muchas gracias de nuevo por su trabajo.

El president

Gràcies, senyora Sierra. Ara, en nom del Grup Parlamentari Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi 

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, doncs, agrairlos la seva compareixença, 
tota la seva visió, tota la informació que ens han donat, el detall amb el que han ex
posat una problemàtica que el nostre grup entén que és una problemàtica molt greu 
de la nostra societat, una problemàtica també que entenem, primer, que no és nova, 
no?, i per tant aquest seria un element de reflexió que ens agradaria..., o una primera 
pregunta: és a dir, en quina mesura hi ha realment un creixement dels casos d’asset
jament o el que hi ha és un creixement de la detecció d’aquests casos? És a dir, vivim 
en societats que són més assetjadores que les generacions que ens van precedir o el 
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que estem fent és començar a detectar coses que abans no detectàvem? Per tant, una 
qüestió que és greu, que segurament està creixent, però que segurament no és nova. 

Dos: que no només passa aquí a Catalunya, és a dir, vostès han explicat, quan ex
plicaven el programa TEI..., vostè ha ofert dades del País Basc, ha parlat de Catalu
nya, ha parlat de diversos llocs de l’Estat espanyol, ha parlat d’altres països. Per tant, 
crec que segurament és una problemàtica que té més a veure amb les nostres socie
tats i no tant amb les característiques específiques de Catalunya, tot i que òbviament 
a nosaltres el que ens ocupa és trobar respostes i solucions per aquí a Catalunya. 

Tres: és una problemàtica que nosaltres entenem que, per les dades que es conei
xen i que vostès també han mostrat, és sistèmica i per tant no estem davant de casos 
particulars o de casos puntuals. Tot i que evidentment s’ha d’analitzar cada cas i s’ha 
de fer una atenció individualitzada i personalitzada segur a cada cas, la problemàti
ca no rau en la individualitat, en casos específics i puntuals, sinó que en la mesura 
que hi ha entre un 20 i un 25 per cent dels nens i nenes que pateixen aquest asset
jament, doncs entenem que és una problemàtica de caràcter sistèmic. I, de fet, una 
problemàtica que no estem sent capaços de resoldre, perquè es mantenen aquestes 
dades, i vostès mateixos ho manifestaven quan deien: «Alguna cosa no va bé quan 
tenim aquestes dades.» 

I en el decàleg que vostès ens proposen, que el nostre grup comparteix plenament, 
crec que es visibilitza ja aquest fet, és a dir, que és una problemàtica sistèmica que re
quereix un abordatge global i, per tant, no només l’atenció d’alguns casos, no només 
protocols. És a dir, que els protocols, més enllà de si s’apliquen o no s’apliquen, el que 
nosaltres interpretem de la seva exposició també és que la solució no passa només per 
protocols, tot i que alguna de les mesures o dels elements del decàleg que vostès pro
posaven eren protocols que fossin transparents, amb participació d’agents externs i 
amb aplicació de rigor..., però a més d’aquest punt del decàleg n’hi havia nou més que 
tenen a veure amb la visibilització, amb l’entorn, amb la conscienciació, amb els fami
liars, etcètera. Per tant, la necessitat d’aquest abordatge més global que com a conjunt 
de societat i els diferents agents segurament no estem sabent fer. 

A nosaltres ens..., per ser breu, eh?, perquè moltes de les qüestions ja s’han dit en 
alguna de les intervencions que m’han precedit –el diputat Moreno crec que ha fet 
una bona exposició que recull molt del que el nostre grup també comparteix. Ales
hores, algunes qüestions més concretes que a nosaltres ens preocupen. 

Una: el tema del ciberassetjament; és a dir, com s’aborda, i també, en el progra
ma que vostès han presentat, el programa TEI, quin paper hi juga el ciberassetja
ment, que aquest sí que és un element de novetat de les nostres societats. És a dir, 
unes societats on internet clarament és un element de canvi, canvia els paradigmes, 
canvia les relacions i, per tant, també ens introdueix una nova variable en les dinà
miques d’assetjament que creiem que és important, i volíem saber com la incorporen 
o com la tenen en compte. 

Un segon element que els volíem plantejar, o un segon element que ens desper
tava interès, era el tema de si hi ha o no un component de gènere en l’assetjament 
escolar, no?, i, per tant, com s’ha d’abordar si és que existeix aquest component de 
gènere. I com específicament afecta determinats col·lectius –s’ha dit també per part 
de la diputada Sierra–, com afecta el fenomen de l’assetjament en l’àmbit de la diver
sitat, tant d’elements identitaris de gènere o d’identitat sexual, també en procedèn
cia, per diferents orígens, per tant, com el fenomen de l’assetjament escolar afecta 
de forma diferent diferents col·lectius. 

I el darrer element que volíem posar a sobre, no?, o posar en qüestió, digués
sim, o interrogarlos a vostès per si ens podrien aportar una mica més de llum, és la 
qüestió de l’entorn, perquè en el programa que vostès han explicat feien referència a 
centres que l’estan aplicant, feien referència a la importància dels diferents agents, 
per tant, alumnes, professors, família, entorn. Però, clar, si focalitzem la intervenció 
o l’actuació en els centres, com caldria o no complementarho amb una visió més 



DSPC-C 401
10 de desembre de 2019

Sessió 23 de la CE  47 

global des del punt de vista dels elements d’entorn que també afecten i que poden 
ser origen d’assetjament. 

De fet, crec que vostès mateixos han dit que una de les hores o les hores amb major 
violència o amb major vulnerabilitat o major risc d’assetjament són les que tenen a veu
re amb hores de menjador i amb hores d’extraescolars. Per tant, la importància de tot 
el que té a veure amb les activitats extraescolars, que no es produeixen moltes vegades 
en el mateix centre i, per tant, com totes aquestes altres activitats del procés d’educació 
i aprenentatge dels nens i nenes que es produeixen fora del centre escolar també són 
un espai clau a l’hora d’abordar l’assetjament, i com l’incorporarien, com s’incorpora a 
través del programa TEI que vostès han presentat.

I per part del nostre grup res més. I moltes gràcies per la seva compareixença.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Per continuar passem la paraula a la il·lustre diputada Titon Laïlla, 
del Grup Republicà.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, vicepresidenta. Doncs abans de començar la meva intervenció també 
donarlos les gràcies per les seves explicacions, perquè, vostès ho deien, no?, es
tan donant veu a molts infants que han patit, que pateixen i que malauradament com 
a mínim a curt, fins que no tinguin efecte tots aquests programes i la feina que tots 
haurem de fer, doncs patiran assetjament. Per tant, gràcies per venir aquí a donarlos 
veu, perquè en certa manera han fet allò que vostès demanen en el primer punt, que 
és visibilitzar. 

El senyor González Bellido estarà d’acord amb mi que quan les coses ens an
goixen tenim la tendència a invisibilitzarles, com a mecanisme de defensa. Aquest 
és un cas, però hi ha molts altres casos que ens cal posarhi un focus d’atenció molt 
més pronunciat, fer una discriminació positiva precisament per poderli donar llum, 
i que surtin a la llum casos com els que vostès explicaven, que es basaven en les 
dades d’Euskadi, que realment són dades escandaloses, que ens obliguen a posar 
aquest tema al centre, tots plegats, i a tenir a més a més tolerància zero amb qualse
vol situació que ens pugui portar a evitar l’assetjament, entre altres coses perquè..., 
la senyora Cabestany ho explicava també, de dir: «Com que coneixem el sistema, 
també coneixem les trampes que ens fem precisament perquè són situacions que ens 
creen angoixa.» 

I que en molts casos com que no tenim les eines per donarlos resposta, sobretot 
aquells col·lectius o aquells agents, com podria ser el professorat, les direccions, que 
en la seva formació, en el seu aprenentatge curricular, li donen les competències per 
ocupar els llocs de treball que ocupen, no les tenen per resoldre un problema tan 
greu com aquest, i això et posa en una situació fins i tot personal d’angoixa, doncs, 
que et porta, a vegades, a prendre aquests camins difícils, i els ho dic jo, que no 
em considero psicopedagoga, però sí que tinc la llicenciatura –que per mi són dues 
coses diferents–, i certament en el currículum que vaig estudiar en el seu moment 
doncs aquest tema no es tractava i dubto que s’hagin fet gaires avenços malaurada
ment en aquest àmbit, no?

Per tant, és important el que vostès deien, que és la visibilització. També la sensi
bilització, però fugint d’aquella sensibilització per culpabilitzar, sinó aquella sensibi
lització per responsabilitzar, que per mi és molt diferent, no?, és mirarho des d’una 
altra perspectiva; la informació que arribi a tothom, i també i sobretot, la formació. 
I ho dic perquè aquestes coses o es treballen des d’una mirada àmplia, d’una manera 
global, donantli molt de pes a la prevenció en tots els seus àmbits, en la primària, 
secundària i la terciària, en tots els seus àmbits o, si no, no ens en sortirem, no? I, per 
tant, és important també, precisament per ferho des de totes aquestes perspectives, 
treballarho de manera sistèmica, no?, és a dir, a tots els nivells. No hem d’enfocarho 
en la víctima, no? Identificar primer quines persones són susceptibles o vulnerables a 
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patir un cas d’assetjament; també aquelles persones que en cert moment poden situar
se en aquesta situació de ser victimitzadores, no?, però que són segones víctimes, 
també, per mi; els espectadors, treballant aquest entorn que vostès també apuntaven 
com a eix important, i crec que ho explicaven molt bé en aquell triangle, no? L’avenç 
que s’ha fet d’incorporar també al sistema l’entorn com un dels agents determinants 
per detectar i treballar amb l’assetjament al grup classe, òbviament, però també, i so
bretot, i per mi jo crec que és un eix importantíssim amb les famílies, no? 

He tingut la dissort, no?, de conèixer de primera mà un cas d’assetjament escolar, 
i també, sense saberho, i amb un temps de diferència, conèixer també els assetja
dors. I jo, sense saberho, doncs, «linkar» els dos casos i adonarme que coneixia les 
dues visions d’un mateix cas d’assetjament escolar. I el que més m’impacta d’això 
és precisament el patiment familiar, uns per l’assetjament i no saber com ajudarlo, 
com tractarlo, i a vegades aquest desacord dins del sistema, no?, i els altres, tam
bé, la família, de dir: «Jo no sé com resoldre el que està passant amb el meu fill, en 
aquest cas, que em diuen que assetja i jo no tinc tampoc eines ni per detectarho ni 
per solucionarho», i l’angoixa que es viu en les dues perspectives. 

Per tant, crec que és important el que explicaven i en aquest sentit també aques
ta educació, que ara se’n parla molt, de 360 graus, una educació que transcendeix 
l’horari lectiu, no?, que a més a més va a les extraescolars també; és a dir, eduquem 
des de que ens aixequem fins que ens n’anem a dormir. Per tant, cal que en totes 
aquestes condicions i hàbits de vida, doncs, tinguem també..., siguem models posi
tius perquè les persones repliquin aquest model que no és en cap cas assetjador, no? 

I per tant, en aquest sentit, doncs, és important prevenir el conflicte abans que es 
produeixi amb accions de mediació, de treball. Vostès en el seu programa TEI ho ex
plicaven molt bé, no?, de dir com es pot fer que aquests models entre iguals, doncs, 
es repliquin i que a més a més entres en l’imaginari, entres en l’univers de l’infant per 
tal de treballarho des d’allà, i jo per mi aquesta és una experiència que..., un progra
ma que..., que aquest fet el trobo molt interessant, però també treballar i accions per 
evitar que es consolidin aquestes conductes quan es detecten també, no? Però no no
més això, sinó també donar eines per fer de xarxa de coixí quan aquestes situacions 
ja han passat i evitar que es repliquin, però també cuidar en aquest camí, no?, en tot 
aquest procés.

I, per acabar, dues preguntes concretes, perquè vostès parlaven de que habitual
ment aquestes situacions d’assetjament es produeixen fora del que serien els espais 
lectius ordinaris, no?, en les hores de menjador, els extraescolars, aquells moments 
on ja segurament la pressió del professorat sembla que és menor, que és més laxa, 
però no han fet cap referència als espais físics. Tenen detectats alguns espais on són 
més proclius a donarse casos d’assetjament? I ho lligo amb una altra pregunta, que 
és que en aquests moments les noves metodologies d’aprenentatge que s’estan apli
cant arreu, no?, a tot el sistema, també faciliten la mobilitat de l’alumnat fora de 
l’aula i, a més a més, treballar en grups molt més flexibles, no lligats a la taula, al 
mestre, els alumnes asseguts a les taules, sinó a molta més mobilitat. Com ho vincu
len, això, als casos d’assetjament? Ho veuen positiu? Ho veuen diferent? Què creuen 
que hauríem de fer també per incorporar en aquestes noves metodologies el control 
i la disminució, al final, dels casos d’assetjament?

Res més i moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Laïlla. En nom del Grup Parlamentari Junts per Catalu
nya, el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. Diputades, diputats, bona tarda. Estem commoguts pel que ens 
han explicat, realment és transcendent. A mi em fa pensar en aquell concepte de la 
Hannah Arendt de la banalitat del mal, no perquè no sigui important, sinó perquè està 
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incrustat en el sistema i convivim ordinàriament amb unes estructures que creen el 
mal i acabem normalitzantlo tàcitament, no? Això en altres àmbits pot passar amb 
els accidents de trànsit o altres situacions que són, vist amb perspectiva, inassumi
bles, però és com si ens hi haguéssim conformat, perquè la pròpia lògica sembla que 
ens hi porti. A vegades fins i tot s’ha justificat que la formació del caràcter comporta 
saber afrontar situacions difícils com la mili i sortirte’n, i tot això crea un context 
cultural, jo diria, advers. 

Per tant, vostès ens ajuden a emparaular una realitat que passa desapercebuda, 
vol dir donarli estatut no de normalitat, estatut de posarlo al damunt de la taula i 
dir: «Escolta, ens està passant això, ens afecta a molts dels aquí presents directa
ment per familiars, per educadors o perquè ho hem pogut viure en carn pròpia.» Jo 
crec que hauríem d’aprofundirhi molt i els agrairia molt que ens facilitessin lectures 
i textos per pensarhi, perquè em sembla que és un tema on nosaltres com a legisla
dors podem incidir, podem influir, sobretot si tenim clares les idees. L’experiència 
ens diu que quan hi ha un consens sobre què cal fer és molt més fàcil avançar; quan 
hi ha dubtes conceptuals i contradiccions, llavors ens quedem en un mar de confusió 
i es fa difícil prendre decisions.

A mi aquest decàleg m’ha agradat molt perquè és..., anava a dir simple. No és 
simple, està ben explicat; conté coses profundes però entenedores; no és críptic, no 
posa distància entre el text i el gran públic. Llavors, ser capaços de resumir una es
tratègia complexa en deu enunciats quasi bíblics, que tens la garantia que si entres 
per aquesta via l’experiència acredita que podrem afrontar el tema, jo crec que és 
notable. No es pot erradicar això, perquè segurament forma part de la condició hu
mana el voler abusar del feble quan tu tens impunitat; el que cal és crear els meca
nismes per evitar que això es doni. 

M’ha agradat molt aquesta expressió de dir: «És l’entorn», no?; el que distingeix 
no és la qualitat moral intrínseca de la gent, sinó que hi ha un entorn que no facilita 
que certes coses es produeixin, i no només per la via de penalitzarho, no només per 
la via de la repressió... Em recorda aquell llibre d’El senyor de les mosques, aquells 
que estan molt ben educats però que en un entorn diferent surt el pitjor d’ells matei
xos, perquè més que educarlos els han reprimit, no? Aquí no es tracta tant de repri
mir, sinó d’entendre que la convivència suposa unes regles del joc, una gestió de les 
emocions, un ser capaç d’analitzar què estàs fent i com ho afrontes, no? Per tant, jo 
crec que la metodologia és molt interessant, perquè no és una mena de ficció, no és 
una entelèquia, sinó que parteix –com deia la senyora Cabestany– de la realitat, de 
l’experiència ben fonamentada en teoria, però de constatar com són les coses i com 
això s’anticipa; cada cop és més prematur. 

A mi el que em preocupa, com m’ha preocupat en altres àmbits, per exemple, del 
maltractament, és què passa amb els protocols, que no sempre garanteixen el reei
ximent; és a dir, els apliquem, a vegades detectem, però, com que no és fàcil entrar 
en aquest sistema de detecció de casos i d’afrontar les situacions que se’n deriven a 
vegades es perden per la complexitat. És a dir, si no fem aquella estratègia que vos
tè deia de que entre iguals ho paren, quan això es protocol·litza el mateix mestre es 
troba en una tessitura complicada de dir: «Escolta, és que és aquell nen, la paraula 
d’ell amb la paraula de l’altre.» I, per tant, entrem en uns mecanismes complexos. 
Per tant, aquesta estratègia que vostès ens han explicat entre iguals crec que és molt 
bona en el món educatiu; l’afrontar les dificultats entre iguals. Jo crec que es podria 
fer extensiu a l’avaluació i a moltes altres coses, i aprenem molt més entre iguals que 
no pas amb relació als adults, no?, però això és una altra qüestió.

I, per últim, dir que la confusió entre «temps educatiu» i «temps lectiu» ha fet 
molt mal, perquè semblava que havíem de garantir als educadors només el temps 
lectiu quan el temps educatiu és molt més que això. Llavors hi ha com uns..., anava a 
dir uns forats negres que s’escapen, i no es tracta només de normativitzarho tot per 
evitar que hi hagi una mena d’abús, sinó de crear unes condicions d’educació, acom
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panyats d’educadors diversos –mestres, professors, psicòlegs, monitors, terapeutes, 
educadors socials–, ben formats amb una idea clara de què vol dir l’acte educatiu 
que entre tots creen un ecosistema que acompanya l’alumne en el seu creixement, 
no? L’ajuden a ser resilient, a afrontar les dificultats, però li eviten allò que és inhu
mà i que, més que afavorir el seu creixement, propicia la barbàrie.

Per tant, moltes gràcies, i m’interessaria molt poder seguir llegint coses en la lí
nia del que el professor González ha explicat.

El president

Gràcies, senyor Font. Doncs ara faríem un torn de respondre de cinc minuts per 
part dels compareixents.

Carmen Cabestany García

Bé; doncs moltes gràcies. Moltes gràcies per l’interès demostrat per totes les perso
nes que han intervingut i procurarem donar resposta. Hem anotat algunes coses i co
mençarem, doncs, en general, perquè s’han abordat per part de diferents persones, no? 

D’una banda, ha sortit el tema del protocol. M’agradaria insistir en que el millor 
protocol és el que no existeix perquè hi ha un programa de prevenció suficientment 
potent i efectiu, perquè els dos altres passos... En assetjament hi ha prevenció, detec
ció i intervenció. Si prevenim, ens estalviem la detecció i la intervenció. Això plante
ja uns problemes enormes per als centres educatius, i els que estem a dins ho sabem 
bé, perquè és un problema, és un marrón per al director; ho és per al tutor que ha de 
cridar la família del presunto i dirli: «Bé, mira, escolta, és que el teu fill...» Perquè lo 
primer que diu aquella família és: «Mi hijo no; ¿quién ha dicho eso?; ¿dónde está la 
prueba?» Són tres preguntes així, a bocajarro, i normalment no podem donar la prova 
perquè no sabem obtenirla. Sí que es pot obtenir, quan ja estem formats els profes
sors, els docents; sí que podem tenir la prova, però sense aquesta formació i aquesta 
informació no la podem tenir. 

Diré una altra cosa perquè veiem l’abast de tot això. Rebre aquella família del 
presunto o presunta assetjador s’ha de fer d’una determinada manera. Per què? Per
què aquella mare i aquell pare lo primer que pensen és: «Jo no puc haver fallat.» 
O sigui, ells, inconscientment, el que pensen és: «Jo no puc haver fallat, o sigui, el 
meu fill no vol dir jo; no, jo no he fallat.» Per tant, els mestres, els «profes», els do
cents hem de saber com encarar aquella tutoria, i això ningú ens ho explica. I és tan 
senzill com reconèixer aquella mare quan t’entra per la porta i dir: «Que conten
ta estic de veure’t; gràcies per haver vingut; saps lo molt que jo aprecio el teu fill i 
vull que m’ajudis, perquè jo sense tu no puc ajudarlo, però l’hem d’ajudar.» És molt 
diferent entrar d’aquesta manera a entrar dient: «El teu fill resulta que presumpta
ment...» Són coses senzilles, però en canvi són molt importants. 

Per tant, tornant al tema del protocol, el millor protocol és aquell que no existeix 
perquè no fos necessari; ara, un cop que realment hem d’acceptar que tenim casos 
d’assetjament escolar i hem d’aplicar protocols, us diré: el protocol pot ser molt bo; 
però nosaltres sempre diem: és una eina. Aleshores jo amb el martell, amb un martell, 
puc construir el David de Miquel Àngel o el puc destruir. Hi estem d’acord? L’eina és 
la mateixa, tot depèn de qui agafi aquella eina. Això pel que es refereix al protocol. 
Podríem dir moltes més coses. Realment hi ha protocols «sesgats», esbiaixats des de 
la base, perquè no es vol que aquell protocol surti positiu. Us dic coses que possible
ment..., no sé, potser no se sàpiguen; coneixem casos de professor expedientat per 
haver dit: «Aquest protocol no està reflectint la veritat, perquè aquesta nena és de la 
meva tutoria i sé que és un cas d’assetjament», i d’altres coses que convé saber, perquè 
moltes vegades els centres no volen, equivocadament, però... Alerta, que hi ha centres 
que ho fan molt bé, això no cal dirho, no?, però molts no volen perquè pensen que 
allò és com una pèrdua de prestigi, i això és un a priori que hem d’eliminar. 

Bé, pel que fa al tema del Kiva, jo voldria explicar una anècdota al País Basc. 
Allà les ikastoles tenen el Kiva. Nosaltres vam portar un cas d’assetjament –molts, 
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eh?, però bé, aquest concretament. Entrevistem la petita, que tenia uns deu anyets, 
i ella..., estàvem parlant diverses persones i parlem dels que porten el chaleco que 
porten, no?, una armilla fluorescent, els nanos que estan encarregats de portar so
bretot, doncs, el pes més important dins del programa Kiva, i ella, que sent això 
diu: «Ah, esto es lo que tenemos en mi cole.» I jo li dic: «Y si lo tienes en tu cole, 
¿cómo es posible que te pase esto? ¿Cómo es que no has ido a verlos?» La resposta 
va ser –i es d’una nena, però és una resposta molt evident..., diu: «Porque yo no estoy 
loca.» «¿Qué quiere decir que tú no estás loca?» Jo ja sabia per on anava. «Porque 
si me ven que voy a buscarlos, me chivo.» O sigui, la diferència entre el Kiva i el 
TEI és que el Kiva empodera els vuit o nou o set que són sempre, doncs, els potents, 
els que sempre sobresortiran, els que... 

I el TEI empodera tots els alumnes, tots els infants, tots són prou importants, per
què tots sabem que en una escola tenim moltes oportunitats de fallar, de fracassar, 
de fer alguna cosa malament: m’he oblidat els deures; no he sabut la resposta; l’exa
men m’ha anat malament; he arribat tard. Hi ha algú que no brilla mai, però amb el 
TEI sí que es pot brillar. Per què? Perquè tothom pot cuidar i tothom pot ser cuidat, 
i aquesta és la diferència; el TEI és inclusiu i el Kiva –amb tots els respectes– no ho 
és. A més, el Kiva ha deixat de ser..., i ho dic jo perquè potser l’Andrés se sent com..., 
eh? El Kiva ha deixat de ser institucional a la mateixa Finlàndia, i a part parlaríem 
del tema de costos, però bé, no entrarem en aquest tema. No sé si vols afegir alguna 
cosa del tema del Kiva.

Andrés González Bellido

Jo personalment soc..., jo ho dic sempre i ho sento que no estigui gent del Kiva, i 
a vegades que hem fet..., no fa gaire vam fer una presentació al defensor del poble en 
Alacant, Kiva i TEI, o sia, són dos visions totalment diferents. Primer, Kiva comen
ça a implantarse en centres educatius el 2009; el TEI el 2002. El TEI intervé sobre 
el cent per cent de la població; el Kiva en una part. El Kiva utilitza seccions en què 
ajunta agressors i víctimes, i això és impensable dins de lo que seria intervenció en 
assetjament escolar, i dic impensable. No hi ha ningú actualment que pugui justifi
car aquesta visió. 

El fet de portar les armilles grogues penseu on va quan alguna cosa falla, falla el 
que vigila; el TEI lo que fa és responsabilitzar a tothom, no a les que porten les armi
lles grogues, sinó que és una responsabilitat individual com a ciutadà, no és qüestió 
de vigilar. El Kiva comença a implementarse en primària i fins a l’any passat a se
cundària no n’hi ha. No hi ha cap estudi sobre el tema d’eficàcia o resultats de Kiva 
a Espanya; sí que n’hi ha a Finlàndia, però sense entrar en això, jo et diria que hi ha 
programes molt millors que el Kiva. El Kiva té una cosa que és francament fantàsti
ca, que jo sempre l’hi dic a Cristina, que és la persona que el desenvolupa: que té un 
desenvolupament de màrqueting fantàstic, i això s’ha de reconèixer, però bé, és una 
altra història i jo us diria que...

El president

Hauríem de...

Andrés González Bellido

...és molt interessant fer comparacions.
Respecte a lo que em deia..., que comentava el Grup Socialistes, quan deia la 

importància..., la primera variable que té un adolescent, lo més important per a un 
adolescent és la seva pertinença al grup; un adolescent pot fer qualsevol cosa per des
envolupar la seva pertinença al grup. No hi ha assetjament si no hi ha públic. El públic 
són els seus propis companys, i això és un aspecte molt important, lo que comentava. 

Jo crec que és molt important que a nivell de Govern de la Generalitat i, en con
cret, del Departament d’Educació, hi hagi un desenvolupament de l’observatori de 
la convivència. És necessari fer un estudi sobre la incidència d’assetjament escolar. 
A Catalunya, en primària, no se n’ha fet cap; se n’han fet dos molt separats en el 
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temps, i sobretot el segon no gaire bo, sobre nivells d’incidència, i penso que és bo 
que estiguin.

Respecte a la intervenció del nivell d’assetjament en persones amb diferències sig
nificatives, es considera que en LGTBI o en persones que tenen necessitats educatives 
específiques, m’és igual espectre autista que persones d’alta capacitat –i això Car
men té moltes dades–, és més del 70 per cent de les persones que han patit situacions 
d’assetjament escolar –més del 70 per cent–, perquè la primera causa de patiment de 
situacions d’assetjament escolar es dona per diferències, per aquest ordre, físiques, 
emocionals i psicològiques.

Respecte a lo que comentava la companya de Ciutadans, respecte a les situacions 
que es puguin donar en el tema dels adults, jo no entraré, perquè la nostra tasca és 
bàsicament d’assetjament entre iguals, no?, però és..., no és qüestionable cap tipus de 
violència respecte a infants –cap–, sigui de la tipologia que sigui, i vingui d’on vin
gui. Mireu, una de les variables que es treballa a TEI, que marca la diferència perquè 
és l’únic programa que les treballa..., quan deia no treballa ni sobre agressors, com 
comentava ella, ni sobre víctimes ni sobre espectadors. El TEI no treballa sobre cap 
dels tres; treballa sobre les conductes que fan mal vinguin d’on vinguin. Vol dir: d’on 
venen? Més del 80 per cent venen dels agressors o de perfils agressors o agresso
res, cap a un 18 per cent dels alumnes que són espectadors que acaben agafant el rol 
aquest, però hi ha entre un 1 i un 2 per cent que venen de les víctimes. Per tant, no 
importa d’on vinguin, però no hem de permetre com a societat que hi hagi conductes 
que fan mal. M’és igual que siguin fills de guàrdies civils, fills de qui sigui o de la 
persona o entorn que correspongui.

El president

Moltes gràcies, però hauríem d’acabar...

Carmen Cabestany García

De todas... Com?

El president

Que hauríem d’acabar, perquè porten deu minuts. Eren cinc minuts i ja en por
ten deu...

Carmen Cabestany García

Ah. Bé; únicament respondre...

El president

Sí.

Carmen Cabestany García

...que precisament... Sí, hicimos una intervención pero, como ha dicho Andrés, 
estoy totalmente de acuerdo, la violencia es mala venga de donde venga y venga so
bre este niño, sobre el otro, sobre el de más allá. Entonces, sí que hicimos una..., tu
vimos un requerimiento para intervenir en Sant Andreu, y lo atendimos, lo que pasa 
es que después la familia, por lo que fuese, pues..., eso no prosperó, digamos, porque 
se retiró, pero para nosotros es que nos da exactamente lo mismo. 

Pero sí es importante centrar que cuando hablamos de acoso escolar hablamos 
de un maltrato entre iguales, o sea, si estamos entre iguales estamos en acoso esco
lar, si no, estamos en otro tipo de acoso; entre iguales, reiterado en el tiempo, con 
intención de hacer daño, con indefensión, desequilibrio de poder. Pero bueno, sí, 
cualquier niño que sufra acoso escolar, sea niño procedente de donde sea, de otro 
país, de..., da igual, nosotros lo atendemos sin más, porque la violencia no tiene 
ni color, ni color político, ni nos importa; o sea, nosotros defendemos a los niños.

El president

Moltíssimes gràcies. Hi ha un últim torn, si els grups parlamentaris ho volen. 
Senyor Moreno? (Pausa.) Vaig fent per ordre. Senyora Sierra?
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Sonia Sierra Infante

Sí; per acotar el que jo deia. Més enllà de que ja he dit que considerava que és gai
rebé institucional quan hi ha sindicats, quan hi ha AFAs, quan hi ha polítics d’aquest 
Parlament en manifestacions contra famílies concretes, s’estan manifestant contra 
les famílies, però s’estan manifestant evidentment contra els alumnes. Però després 
aquests alumnes, entre els mateixos alumnes, acaben patint l’assetjament, perquè, 
per exemple, és sistemàtic, i t’ho expliquen totes les famílies –almenys totes amb les 
que jo he parlat–, que aquests alumnes deixen de rebre, per exemple, invitacions per 
als aniversaris dels seus companys. Això és un tipus d’assetjament. Vull dir, per a 
un alumne, que passi tot un curs i no vagi mai a cap aniversari de cap alumne és un 
tipus d’assetjament, no?, que pot anar més enllà o no, i segurament dependrà també 
de les característiques d’aquest alumne i del seu entorn classe, però sí que és siste
màtic en totes les persones que jo m’he entrevistat –i són moltes–, i les persones que 
les representen, que immediatament que es demana el 25 per cent, excepte en llocs 
com Castelldefels, que va triomfar i tota l’escola va aplicar aquest 25 per cent, acaba 
haventhi assetjament en contra dels alumnes. 

I crec que és un tema molt greu i que està molt silenciat i la prova evident és que 
tot el que hem portat a aquest Parlament, primer, és rebutjat i, després, normalment 
jo acabo patint insults quan ho defenso. Vull dir, que el tema realment és molt greu, 
i penses: «Si fan això amb càmeres i a mi, que soc diputada, imagina’t què els fan a 
aquestes criatures a les aules.»

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Algun altre grup vol intervenir? (Pausa.) Un mi
nut, si volen puntualitzar alguna cosa; però un minut.

Carmen Cabestany García

Sí, no, no; si seré molt breu. Més que res perquè han fet un requeriment al se
nyor diputat respecte a lectures i textos. Jo li dic, de corazón, escolti els nens, és el 
millor text. Els nens i les seves famílies. Aquí no ho he dit, però hi ha un pare d’un 
nen que ha patit assetjament, una mare, i allà, per si no l’han reconegut, el primo de 
Zumosol, que mai..., bé, ho ha dit ara, que va patir assetjament també brutal, vull 
dir, una víctima, no? 

I, d’altra banda, respecte a les noves metodologies, als espais, etcètera. Sí, estem 
d’acord amb les noves metodologies. Molt senzill. L’estructura física on estan els 
nostres infants recorda massa les presons. Vull dir, hem de canviar moltes coses, 
aquests timbres estridents... Tot això, encara que sembli una «tonteria», no ho és. No 
ho és; això afecta emocionalment, i s’ha comprovat. Per tant, sí que hem de can
viar espais i hem de canviar moltes coses. Això aniria més enllà, eh? És evident que 
un espai constrictiu fa que els nens estiguin, doncs, proclius a exercir la violència, 
no?, però hem de canviar moltes coses en educació, el qué, cuándo, dónde educar, 
por qué educar, etcètera.

El president

Moltíssimes gràcies.

Andrés González Bellido

Pot ser deu segons?

El president

Sí, deu segons, si us plau, que anem...

Andrés González Bellido

Deu segons. No; era per aclarir que la mediació en cap cas és el sistema d’inter
venir en situació d’assetjament escolar; o sia, hauria d’estar estrictament regulat que 
no s’hauria d’utilitzar.
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El president

Doncs moltíssimes gràcies, senyora Cabestany, senyor González, als acompa
nyants que avui han estat aquí i han exposat; molt interessant. Moltes gràcies per la 
seva exposició i ens veiem aviat.

Andrés González Bellido

Gràcies.

El president

Moltes gràcies.

Carmen Cabestany García

Moltes gràcies.

El president

Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre.
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