LES FAMÍLIES NECESSITAM QUE ES QUANTIFIQUIN LES PROPOSTES.
COAPA Balears i totes les FEDERACIONS d’associacions de pares i mares d’alumnes
que la formen (FAPA Mallorca, FAPMA Menorca, FAPA Eivissa i FAPA Formentera)
emetem el següent comunicat, després de la reunió mantinguda dimecres passat amb el
DG d’innovació i comunitat educativa, Sr. Jaume Ribas, on es varen tractar algunes de
les propostes presentades al Comitè de Vaga i que afecten directament a les famílies.
A la reunió, que va durar quasi 4 hores, es varen debatre aspectes tan importants com
ara les AJUDES DE MENJADOR, el programa de REUTILITZACIÓ DE LLIBRES
DE TEXT, les AJUDES A LES APIMAS o l’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT i vàrem
fer algunes aportacions per millorar les propostes de la Conselleria.
En quant a la proposta d’ajudes de menjador que ens havia generat molts dubtes, perquè
parlava d’efectes pel curs 2018-19, vàrem fer una contraproposta que partia de les
mateixes condicions de la Conselleria però que permetrà que les ajudes del curs vinent
es puguin resoldre abans de l’inici de curs, amb la qual cosa les famílies no haurien
d’avançar els diners. Des de la nostra entitat sempre hem defensat que les ajudes han
d’arribar “a qui les necessita i quan les necessita” i en aquest sentit l’actual sistema
obliga a les famílies a anticipar els pagaments sense cap garantia d’obtenir subvenció.
És obvi que qui no té diners no els pot avançar i, amb el sistema actual, qui més
necessita l’ajuda es veu molt limitat per demanar-la.
El Sr. Ribas va rebre aquesta proposta positivament, la va entendre com a raonable i va
dir que l’estudiaria per posar-la en marxa. A més es va comprometre a un augment
progressiu de les partides pressupostàries, a agilitzar al màxim el pagament del deute
actual amb les famílies i a fer al més aviat possible la convocatòria del curs actual. No
oblidem que ara mateix la Conselleria té pendent de pagament el segon i tercer
trimestres de les ajudes de menjador del curs passat.
D’altra banda vàrem coincidir amb el DG en qualificar de vergonyosa la dotació
econòmica1 d’aquest curs per al Programa de reutilització de llibres, que sumada als
canvis normatius i curriculars ha significat l’abandonament del programa per part de
molts centres. Així doncs es va comprometre en la “recuperació progressiva” de la
inversió en un programa que es considera important.
També es va comprometre en la necessària “recuperació progressiva” de les
subvencions per APIMA i FAPAs que des de l’any 2010 han desaparegudes2.
Malgrat aquesta sintonia en els continguts generals, és evident que parlar de
“recuperacions progressives” no suposa un compromís per la Conselleria i les seves
propostes no deixen de ser simples declaracions d’intencions, quan les famílies hem de
menester realitats concretes i quantificades.
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El Programa de reutilització de llibres de text atorga 10 €/infant per curs a primària i 13 €/infant a ESO.
Des del 2010 la dotació d’ajudes a la participació i treball de les APIMA és 0,0%. Dut a l’extrem i a tall
d’exemple: 1euro seria una “recuperació progressiva” inacceptable per això calen xifres.
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El nostre argument és senzill “... si es poden quantificar al cèntim les qüestions de caire
laboral, com han fet al Comitè de Vaga, també s’hauria de poder dir quins diners
s’invertiran als menjadors, al programa de llibres o a les ajudes a APIMAs”, però el Sr.
Ribas ens va dir que no ens podia facilitar més informació.
Si no es produeix aquesta quantificació podríem pensar que la Conselleria marca
deliberadament diferències entre els col·lectius i que des de l’administració hi ha bona
disposició per quantificar sobre uns temes, la qual cosa compromet els pressuposts, però
no hi ha voluntat d’informar clarament sobre temes que afecten a les famílies. Potser
perquè és on oscil·laran les xifres als pressuposts de la Conselleria i això no ens agrada.
Afortunadament, docents i famílies compartim el criteri de que totes les propostes que
“consensuam” ara mereixen la mateixa atenció i que l’administració no hauria de fer
diferències perquè totes formen part de l’Acord Global del Comitè de Vaga.
Si l’Educació és una prioritat pel Govern, tal i com ens varen recordar reiteradament a la
campanya electoral alguns partits, ara és el moment de demostrar-ho, als pressuposts, i
de fer-ho de forma equànime davant les necessitats de tota la comunitat educativa.
Per tot això, les famílies esperam que el govern compti amb el nostre parer abans
de decidir les seves iniciatives i que ens faciliti al més aviat possible la informació
sol·licitada. A més, aquesta manca de dades no ens permet valorar adequadament la
proposta de la Conselleria i per tant no podem dir si estam d’acord, o no, mentre no
coneguem xifres concretes.
Tot i les discrepàncies expressades en aquest comunicat volem expressar que valoram
positivament la reunió i que va transcórrer en tot moment en un ambient de diàleg i
cordialitat que ens va permetre treure profit.
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