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Contingut de la iniciativa :
Vivim en un món globalitzat on no podem estar al marge de la resta de països i dels seus
avanços, per la qual cosa l'aprenentatge de les llengües estrangeres és més que una
conveniència, una necessitat, que s'ha de considerar una prioritat educativa en l'etapa escolar.
Encara més en la nostra Comunitat on el caràcter marcadament turístic determina que el sector
serveis és predominant en el mercat laboral i que qualsevol oferta de feina requereix el domini de
diferents llengües estrangeres. Així s'incrementa l'exigència de preparar adequadament els nins i
nines per al seu futur, potenciant l'aprenentatge de llengües estrangeres a l'etapa obligatòria i
afavorint el seu primer contacte des de la més primerenca edat infantil.
És evident que les famílies ho coneixen i sol.liciten cada vegada més, una bona formació en
llengües estrangeres per als seus fills i filles.
Segons les dades del Ministeri d'Educació recollides en l'informe sobre estadístiques
d'ensenyaments no universitàris en llengües estrangeres, l'estudi d'una llengua estrangera en
Educació Primària és significativa en moltes comunitats espanyoles. Inclús hi ha comunitats que
destaquen amb el percentatge d'alumnes que es forma en una segona llengua estrangera. És el
cas principalment de Canàries (36% primera llengua) i de Galícia (73% segona llengua).
Al contrari de les anteriors, la nostra Comunitat es troba entre les més enderrerides en la formació
de llengües estrangeres a l'ensenyament obligatori, tant en primera llengua com en segona
llengua (en la que no registram més d'un 14% de l'alumnat).
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A la vegada, només un 65% dels centres públics de Secundària tenen desdoblats els grups de
l'àrea de llengua estrangera, el que determina que la qualitat de l'ensenyament es dificulta encara
més, perquè les ràtios de les aules als centres educatius balears són elevades.
També estam mal posicionats en l'ensenyament de llengua estrangera en Educació Infantil on,
encara que no és obligatori, la majoria de comunitats arriba a un percentatge del 65%,
incrementant-se en la segona etapa d'Infantil fins al 82% de nins destacant el contacte amb la
llengua anglesa. Balears, no obstant, es troba a la cua en aquesta etapa, amb un 36'9% dels
infants que cursen infantil.
Tot això es contradiu amb el fet que la nostra comunitat té un nombre important d'habitants
estrangers de procedència europea, residents a les nostres illes, els fills dels quals estudien als
centres balears, el que hauria també de suposar un incentiu per a millorar aquesta formació i
interrelació idiomàtica.
En base a aquestes dades, el Grup Parlamentari Popular ja va proposar al setembre de 2017 que
s'establissin mesures per millorar l'ensenyament de llengües estrangeres de l'alumnat de tots els
centres educatius de les Illes Balears en l'educació primària i secundària, així com que es
potenciàs el contacte i aprenentatge des de l'educació infantil, mitjançant dues Proposicions no de
llei que no varen tenir el suport dels partits del Pacte sense cap justificació congruent.
Actualment però, aquests darrers dies, hem conegut que el Govern de les Illes Balears té
disponibilitats pressupostàries per impulsar programes d'estances escolars a altres llocs per
afavorir l'aprenentatge i millora de les competències lingüístiques. En concret, s'ha donat publicitat
a un programa d'experiències formatives anomenat Parlem Català adreçat a fer intercanvis entre
centres educatius de la nostra comunitat i les comunitats autònomes de Catalunya i València, que
es desplegarà el proper curs 2018-2019.
Consideram per tant que és una bona oportunitat per destinar una part dels recursos disponibles a
afavorir programes d'experiències formatives en llengües estrangeres mitjançant intercanvis entre
centres educatius de les nostres illes i altres centres europeus, que permetrien potenciar i millorar
l'aprenentatge idiomàtic als nostres estudiants.
Per tant, el Grup parlamentari popular presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa programes
d'estades lingüístiques a països de llengua estrangera, mitjançant intercanvis entre els centres
educatius balears i els centres educatius d'altres països amb la finalitat de fomentar la formació i
l'aprenentatge de llengües estrangeres en el proper curs 2018-2019.
S'inta, per això, a que es destinin tots els recursos econòmics disponibles i necessaris per poder
donar una oferta atractiva que arribi als diferents centres educatius de les nostres illes.
Assabentament grup,

Maria Núria RIERA I MARTOS

Margarita PROHENS I RIGO
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