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El passat dia 12 d’octubre es varen fer públiques les conclusions de
la Comissió del Parlament sobre el Pacte Educatiu. En referència a
aquesta comissió del Parlament, la fórmula triada pel seu
desenvolupament i les seues conclusions Illes per un pacte vol
expressar el següent:
 Des de l’inici vàrem assenyalar que el procediment establert

pel Parlament per debatre el document de Pacte Educatiu
aprovat pel Consell Escolar de les Illes Balears per aconseguir
un Pacte també Polític, mitjançant la creació d’una comissió a
on es va constituir una Ponència, que ha basat la seva feina en
un seguit de compareixences de persones al voltant del món
educatiu que han estat convidades pels diferents partits, no
ens semblava la idònia. En cap cas feien falta 73
compareixences que són el total de persones que han passat
per aquesta comissió.
 La tramitació parlamentària ha estat molt lluny de ser el que
desitjàvem: un veritable debat educatiu entre tots el grups
polítics amb un objectiu ben clar, que no era un altre que
arribar a un pacte polític basat en el pacte social aconseguit. I
per això, hagués set necessari que els diferents representants
dels partits polítics debatessin entre ells els diferents punts
d’aquest document per tal d’arribar a acords, a un consens en
els diferents temes que allí s’indiquen. Repetim: els partits
havien de debatre, discutir i acordar. I si en algun punt no
s’arribava al necessari acord, aquest era el moment per cercar
i demanar la compareixença d’experts amb el tema objecte de
desacord perquè pogués posar llum i clarificar els aspectes en
conflicte.
 Pensam que ni el Govern, ni el Conseller d’Educació han
assumit el lideratge que li calia en aquest procés. Des d’un
principi s’haurien d’haver establert terminis per part del
Govern per evitar que la tasca de la comissió s’allargués
injustificadament com finalment ha succeït. Des de l’inici de la
comissió fins la publicació de les conclusions ha passat 1 any.
Arribam a final de legislatura sense la possibilitat de tenir una
Llei Educativa pròpia de les Balears.
Quant a l’actuació dels diferents partits polítics:

 Dins dels partits que formen part del Parlament, no entenem
que Ciudadanos renunciés des d’un principi a formar part
d’aquesta comissió que tanta importància tenia per l’educació
a les nostres illes, al·legant que aquest pacte no tenia cap
sentit abans que s’arribés a un pacte estatal.
 Quant a les conclusions, hem assistit amb decepció com dos
partits de l’arc parlamentari no han entès que l’objectiu és
arribar a una acord. Els grups parlamentaris Podem i PP han
aprofitat aquestes conclusions, no per arribar a un consens
amb els que no pensen com ells, sinó a parlar-nos del seu
model educatiu en contraposició al que havia acordat una gran
majoria de la comunitat educativa representada en la
plataforma Illes per un Pacte. I no hem d’oblidar que el
document que rebien ha passat pel màxim òrgan consultiu en
matèria educativa, el Consell Escolar de les Illes Balears
(CEIB), d’on va sortir amb una àmplia majoria del 76% de vots
a favor.
 És d’agrair el suport al document del PI, PSIB, MES Mallorca,
MES Menorca i Gent per Formentera, tal com varen fer des del
primer moment. Confiem en que això auguri un acord també
en la redacció d’una llei educativa basada en el document de
pacte educatiu que va sortir del CEIB
 El partits polítics han d’entendre que el pacte és necessari per
així evitar dos dels gran danys del sistema educatiu: la falta
d’un model educatiu del segle XXI i la manca d’estabilitat
provocada pels successius canvis normatius motivats per
l'alternança de color polític en els òrgans de govern.
Per tot això, insistim de nou en:
 Fer arribar el missatge que un Pacte Educatiu és més necessari

que mai. Que estem a les portes d’una revolució educativa que
ja és una realitat a molts de països i hem de ser conscient a
tots els àmbits que no podem seguir amb els mètodes del
segle passat i que hem de construir un sistema educatiu
modern i que doni resposta als reptes actuals.
 Transmetre el missatge a la societat de la importància pel
nostre futur d’aquest Pacte Educatiu Polític. Ens hem d’adonar
que estam molt a prop d’un canvi de model d’una vital
importància i que els partits tenen una responsabilitat molt
gran per fer-ho efectiu.
 Insistir al Govern, que en tot moment ha declarat assumir el

document de pacte educatiu com seu, que l’avantprojecte que
està elaborant per una proposta de llei educativa, respecti el
document que va sortir del CEIB. Al mateix temps exigir a tots
els partits polítics que segueixen treballant per la recerca
d’acords per assegurar una continuïtat sigui qui sigui qui
governi. És fonamental cercar majories que permetin
aconseguir una llei educativa que garanteixi l’estabilitat del
nostre sistema els propers anys.
Per últim, reiterar la nostre més ferma voluntat de seguir treballant
des de totes les entitats que composem IxP per aconseguir fer
realitat una llei educativa que respecti el Pacte Educatiu Social que
ha sorgit de la comunitat educativa, i recordar als nostres
representants polítics que els governs, com a legítims representant
i en compliment de la seua obligada lleialtat envers aquesta
societat tenen l’obligació de gestionar i garantir aquest dret
fonamental.
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