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Encalentirem motors. Com se li
presenta aquest nou curs 2012-
2013 com a conseller d’Educació?
Què en destacaria?

Cada curs és un repte; i ara, per a qui
ho dubta, encara més. En aquests
moments, en què la situació econò-
mica i social ens obliga a reestructu-
rar tota l’Administració pública, el
meu objectiu principal és dur a terme
totes les actuacions necessàries per
configurar un sistema educatiu de
qualitat, equitatiu i sostenible, un sis-
tema que sigui generador d’oportuni-
tats per als alumnes. És un deure amb
la societat, sobretot amb els nostres
joves, que he assumit des del primer
moment amb iŀlusió i dedicació abso-
luta.

Passem a valorar aquest sistema
educatiu tal com el coneixem
actualment. Quina nota li posaria?
Quins considera que són els seus
punts febles a les Illes Balears? I, al
contrari, quins grans mèrits en
podríem destacar?

Si em permeteu una observació, no
crec que una valoració del nostre sis-
tema educatiu pugui fer-se només
amb una nota. No és tan senzill. Fins
ara, no sortim molt ben parats en les

estadístiques sobre fracàs escolar i
abandonament escolar prematur,
entre altres qüestions. Aquestes
xifres són conegudes i són sobre la

taula. Vist això, seria fàcil fer una
valoració negativa de tot el sistema
educatiu de la nostra comunitat,
posar-li una mala nota; però això
seria una visió molt simplista de la
realitat, segons el meu parer. Si fem
un cop d’ull al nostre passat més
recent, tot d’una ens adonarem que
hem recorregut un camí difícil en
molt poc temps i amb prou èxit. 

Dit això, estic convençut que podem
millorar molt el nostre sistema si
aconseguim donar-li més estabilitat;
si, amb la participació de tots els sec-
tors implicats, en consolidem les for-
taleses, i si ens marquem unes línies
d’actuació consensuades i comparti-
des per superar-ne les febleses. Hem
de dissenyar i establir les estratègies
que ens permetran aconseguir-ho.
Ho hem de fer entre tots. Per això
hem apostat tan fortament per un
pacte social per l’educació a la nostra
comunitat autònoma.

El Govern i vostè mateix des del seu
càrrec han llançat el missatge del
plurilingüisme a l’escola. No consi-
dera que és molt ambiciós, tenint
present que els alumnes coneixen el
català i el castellà, però que fan falta
molts de mestres amb el nivell sufi-
cient d’anglès per poder assolir un
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nivell semblant de parla i llenguatge
en aquesta llengua? 

I ja que hi som,  pensa que ha estat
una bona idea tornar encetar el
debat al voltant de la llengua catala-
na en aquests moments? 

En primer lloc, sí, és ambiciós. És
clar. El plantejament d’un projecte
innovador ho ha de ser. I, efectiva-
ment, queda molta feina per fer per
formar els professors. No tindrem un
planter capacitat per ensenyar en
anglès demà mateix. Precisament
perquè el canvi serà gradual, crec que
es podrà fer amb plantejaments pres-
supostaris realistes.

L’actual govern està reestructurant
tota l’Administració pública perquè
sigui sostenible. No podem tenir allò
que no podem mantenir. Pel que fa a
l’educació, l’esforç pressupostari
durant el primer any de govern s’ha
destinat a anivellar els comptes. Així
i tot encara hi ha alguns pagaments
endarrerits i fins al pressupost de
2013 no creiem que sigui possible
aconseguir un equilibri. En aquests
moments, hem liquidat gairebé tots
els compromisos adquirits durant els
anys 2010 i 2011, tot mantenint en
funcionament el sistema educatiu
durant el curs 2011-2012 i planifi-

cant i posant en marxa el curs 2012-
2013. L’esforç ha estat important,
però necessari. 

I en segon lloc, us diria que no hem
encetat un debat al voltant de la llen-
gua catalana. El que fem és proposar
solucions diferents per donar respos-
ta a la realitat social. Volem un model
d’ensenyament de llengües respec-
tuós amb el marc constitucional i que
proporcioni un coneixement efectiu
de les dues llengües oficials de la nos-
tra comunitat i d’una llengua estran-
gera, preferentment l’anglès.

Avançar amb nous projectes sem-
pre és gratificant, malgrat tot: pro-
jectes plurilingües, aules digitals,
connexions a Internet… Una gran
inversió que, paradoxalment, no
ens ha de fer oblidar la part més
crua del sistema educatiu balear:
l’elevat índex de fracàs escolar.
Com podem posar-hi remei?

La inversió en educació no dóna
fruits immediatament. Qualsevol
actuació que es posi en pràctica pot
donar els fruits al cap d’uns quants
anys. En aquest moment, no seria
just dir que l’esforç que s’ha fet i que
es fa per digitalitzar les aules no ha fet
cap profit.

Durant la legislatura 2003-2007 es va
fer un gran esforç en dotació d’in-
fraestructures. Recordo que foren
més de trenta les noves infraestructu-
res educatives que vàrem posar en
marxa durant aquells quatre anys en
què jo mateix era director general de
Planificació i Centres. En aquell
moment no es podia veure el profit
de tota aquella inversió, però ara ens
adonem que el mapa educatiu ha

21 -

…el fracàs és
multifactorial, té a

veure amb les
peculiaritats
culturals del

nostre model
productiu, amb el

que passa a casa, al
carrer i, també, és

clar, a les aules…



- 22

canviat per complet, s’ha aproximat a
les famílies i ha facilitat molt l’apre-
nentatge dels alumnes.

I, finalment, pel que fa al fracàs esco-
lar voldria dir que l’ESO no és l’única
etapa d’escolarització obligatòria i,
per tant, tot el pes del fracàs escolar
no pot recaure sobre aquest període.
El fracàs és multifactorial, té a veure
amb les peculiaritats culturals del
nostre model productiu, amb el que
passa a casa, al carrer i, també, és clar,
a les aules. Afrontar el fracàs escolar
és una feina coŀlectiva que nosaltres
hem de capitanejar, però no en so -
litari.

L’escolarització dels immigrants
presenta esculls encara ara? Com es
pot abordar?

El perfil dels immigrants i la relació
que tenen amb la nostra cultura o la
nostra realitat institucional han anat
evolucionant. De cada vegada tenim
més immigrants que no parlen cap de
les dues llengües oficials de la comu-
nitat autònoma. Així i tot, voldria
deixar clar que els alumnes immi-
grants no són un problema, sinó, més
aviat, una oportunitat per al nostre
sistema educatiu, per no insistir en
un fet encara més evident: que són,
senzillament, persones que cerquen
millorar. Moltes vegades, per això,
ells valoren tant o més que ningú la
importància d’un sistema educatiu
universal. 

Hem llegit que desapareix l’assigna-
tura d’educació per a la ciutadania
en el nou projecte de llei. En canvi,
no es mou cap debat envers altres
continguts especialment delicats.
Són partidaris que la religió catòlica
s’imparteixi a l’escola pública i con-
certada dins l’horari lectiu? Pre-
veuen incorporar altres opcions,
tenint en compte la diversitat de les
aules?

Els pactes de l’Estat amb l’Església
catòlica es mantenen vigents i, per
tant, són per a nosaltres d’aplicació
obligada. No hi percebem un proble-
ma, en aquest sentit. 

Com interpreta la Conselleria d’E-
ducació la darrera sentència del

Tribunal Suprem sobre els centres
segregats i el finançament d’aquests
amb fons públics?

Sempre hem mostrat el màxim res-
pecte envers els processos i les deci-
sions judicials. En aquest cas, el Tri-
bunal Suprem ha declarat que dos
centres que imparteixen l’educació
de forma diferenciada han de quedar
exclosos del règim de concerts educa-
tius en què estaven inclosos fins ales-
hores perquè han interpretat que
això suposaria una discriminació per
raó de sexe i es vulneraria el que
marca la LOE. Sobre la sentència, no
hi tenim res més a afegir.

Ara bé, hem de remarcar que aquesta
organització escolar diferenciada sí
que es troba dins els marges de la llei.
És un sistema totalment legal i auto-
ritzat per les administracions educa-
tives. Només s’ha qüestionat si es pot

sostenir o no amb fons públics.
Podria ser que algú considerés que
això és una contradicció: són escoles
que compleixen la llei, però que no
poden optar al règim de concerts. I
sobretot si tenim en compte que amb
les anteriors lleis educatives no es
podia plantejar aquesta disjuntiva,
per la qual cosa són moltes les unitats
concertades amb educació diferen-
ciada que hi ha a diferents comuni-
tats autònomes.

Creu que les escoles cooperatives
reben prou reconeixement polític
com a model amb trets d’identitat
propis? 

Segur que es pot fer més feina en
aquest sentit. Crec que el cooperati-
visme és un sistema que hem de
potenciar. Els avantatges que té són
evidents, i en aquest moment diria
que representen molt bé l’esperit que
ha d’animar la societat civil. El coo-
perativisme és una forma de prendre
la iniciativa que té molt de recorregut
en el futur que es dibuixa a l’horitzó. 

El Pacte per a l’Educació admet que
la concertada no rep prou recursos
per garantir la gratuïtat de l’ensen-
yament. Hi haurà diners per posar
fi a aquest dèficit?

En aquest moment, potser no. Però
també ha de ser un dels nostres objec-
tius, encara que sigui ambiciós, per-
què us asseguro que la situació no és
gens fàcil ni s’arregla en un sol curs
acadèmic.

Preocupa, i molt, el pagament dels
concerts en el sector. Quant de
temps serà necessari que passi per
poder regularitzar els pagaments a
l’escola concertada? Es regularitza-
ran enguany? 

Fem feina per poder liquidar tots els
deutes que trobàrem en acceptar la
nostra responsabilitat i per regularit-
zar els pagaments a l’escola con -
certada.

Es plantegen retallades en els con-
certs econòmics amb l’ensenya-
ment privat o es continuarà poten-
ciant l’educació concertada com a
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una alternativa més econòmica per
a les arques de la Comunitat Autò-
noma?

M’agradaria aclarir una cosa: aquest
govern creu en l’escola concertada,
però no com a fórmula d’estalvi, tot i
que, efectivament, els concerts eco-
nòmics resulten interessants des d’a-
quest punt de vista. I això és un argu-
ment a favor seu, és clar. Però aquí hi
ha una qüestió més essencial, que és
la que justifica l’existència dels con-
certs i del seu reconeixement consti-
tucional: garantir una oferta educati-
va tan àmplia i variada com sigui pos-
sible. A nosaltres ens mereix respecte
qualsevol oferta d’ensenyament
autoritzat, religiós o laic, que contri-
bueixi a l’objectiu d’augmentar la lli-
bertat d’elecció de les famílies. La
pluralitat mai no és dolenta, en
aquest sentit. I per aquesta raó el nos-
tre plantejament és, senzillament, el
de facilitar les coses a qui vulgui pren-
dre iniciatives en aquest sentit. 

Els professors de centres concertats
diuen que es produeix un greuge
comparatiu amb els seus coŀlegues
de l’escola pública. Justificaria
aquesta afirmació o creu que no té
fonaments?

Crec que, segons com, és certa, però
hauríem d’establir un matís: l’estatus
del funcionari i el del professor de la
concertada no és el mateix, i per això
és inevitable que incorporin caracte-
rístiques diferents. Dit això, és cert
que fan la mateixa feina i que no
tenen la mateixa remuneració, tot i
que cada cop s’aproximen més. 

L’ensenyament concertat representa
un sector important dins la xarxa de
l’ensenyament autonòmic i estatal.
La Conselleria d’Educació està dis-
posada a potenciar aquest model?

L’ensenyament concertat ha de par-
tir d’unes necessitats socials i d’unes
iniciatives que es poden prendre. El
considerem una eina exceŀlent, i les
eines es fan servir quan cal i per a allò
que cal. El nostre govern està com-
pletament a favor de la coexistència
d’una xarxa de centres públics i una
de centres concertats.

La formació professional podria ser
una sortida que cal tenir molt pre-
sent. Però perquè això succeeixi
necessita, segons l’opinió dels ente-
sos, una revaloració, un canvi quant
a l’acceptació que té. Quins creu
que són els mals endèmics que té?

Creieu-me: això ha canviat. I ara
encara es nota més. És una realitat
l’increment de la matrícula als cicles
de formació professional, circums-
tància que indica que l’opinió que es
té de la formació professional ha can-
viat. De fet, a la pàgina web de la
Direcció General d’Ordenació,
Innovació i Formació Professional
s’hi ha publicat la nota de tall per a
l’admissió als cicles formatius, amb la
qual cosa es pot comprovar que per
poder accedir-hi s’ha de tenir una
nota mitjana en alguns casos superior
al 6, més que per accedir a segons
quins estudis de grau. No calen més
proves. 

De tota manera, voldria afegir una
cosa: no és només que la percepció
hagi canviat. És que, si no hagués
canviat, tindríem un bon problema!
Penseu que un dels objectius d’Euro-
pa recollits a l’Estratègia 2020 és l’e-
ducació i la formació, ja que les socie-
tats més ben formades respondran
millor en períodes de crisi. Això és
evident. Però, què és una societat més
ben formada? Doncs una que té gent
molt ben preparada en tots els camps
i perfils. En tots. 

La formació professional, gràcies a
l’especialització i la polivalència dels
seus currículums, pot atendre les
demandes de qualificació mitjana i
superior de les empreses. És una eina
fonamental per sortir d’aquesta difí-
cil situació en què ens trobem: una
eina útil per als alumnes i per al con-
junt del sistema productiu. Els ocu-
padors ho saben i per això valoren
molt els alumnes formats a l’FP.

Com valora els programes de quali-
ficació professional (PQPI) i la
implicació de les cooperatives en
aquesta etapa de l’ensenyament
obligatori?

Els valoro molt positivament i estic

convençut que és una línia que hem
de potenciar. I el mateix puc dir de
les cooperatives i altres centres pri-
vats concertats que han implantat
aquests nivells: és l’aposta correcta, i
la seva implicació és un impuls
important. 

Com es poden posar d’acord siste-
ma educatiu, oferta de mercat, pla-
ces escolars i infraestructures per
preparar els futurs professionals?
La competència dels països euro-
peus amb més bonança econòmica
és molt potent i la tendència a l’èxo-
de ja és una realitat. 

Efectivament, hem de posar d’acord
el sistema educatiu i les demandes de
professionals que es desprenen del
nostre sistema productiu. En aquest
sentit, la incorporació del SOIB a
l’estructura de la Conselleria i el des-
envolupament de la formació profes-
sional dual esdevindran dues eines
molt importants. 
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