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"Balears està en les millors condicions d'aplicar la 
modernització a l'educació" 

 
Bàrbara Galmés valoritza les noves tecnologies a les aules per fer front al fracàs escolar, 
i a Madrid ha bravejat de dotació 'molt potent' 
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La consellera d'Educació i Cultura, Bàrbara Galmés, ha assegurat avui que Balears "està 
en les millors condicions" per aplicar les mesures de modernització tecnològica, com 
són la introducció d'ordinadors portàtils per a cada alumne d'Educació Primària, ja que 
la comunitat compta amb un projecte -amb referència al Pla EducaTic- amb una dotació 
pressupostària "molt potent", estimada en 27 milions d'euros procedents del 
desenvolupament estatutari. 
 
"Vull subratllar que Balears, crec que és la comunitat que està en millors condicions per 
dur a terme un pla de modernització tecnològica. Nosaltres tenim recursos però la 
potència que podem tenir ara és innegable i estic molt contenta de la coincidència en la 
necessitat d'aquesta modernització tecnològica". 
 
Així ho ha detallat després d'assistir a la Conferència General d'Educació que ha 
congregat a Madrid els responsables autonòmics amb el ministre d'Educació, Ángel 
Gabilondo, en la qual ha exposat les línies genèriques d'un pacte per l'educació, que ha 
incidit així mateix que la introducció de les Tecnologies de la Informació i Comunicació 
(TIC) es realitzaran dins de la coresponsabilitat de les administracions, i que té com 
objectiu la seva posada en marxa el pròxim curs. 
 
A més, Galmés ha avançat que existirà una Comissió Tècnica en aproximadament dues 
setmanes en la qual els responsables tècnics dels projectes de noves tecnologies de les 
autonomies, per decidir les aportacions autonòmics i determinar els "recursos comuns 
perquè a tots ens resulti millor". 
 
Així mateix, ha detallat que la comunitat aspira a projectes, com és el cas d''aules TIC', 
la modernització de la connectivitat a les aules a Internet, la implantació de pissarres 
digitals i la disponibilitat d'ordinadors per a l'alumnat i professorat. "Són moltes 
mesures, però sobre tot un pla molt potent de formació que s'ha iniciat i que 
continuarà", ha agregat la consellera per referir-se a les mesures a desplegar amb la 
inversió que s'ha de rubricar en la Comissió Mixta per a l'Estatut d'Autonomia de les 
Balears. 
 
RECOLZA GABILONDO 
 
Per tant, Galmés ha assegurat que Balears recolza les iniciatives de modernització 
proposades pel ministre, ja que la pròpia comunitat ha iniciat ja la modernització dels 
centres i la transformació dels centres educatius per millorar l'educació. "Les 
tecnologies són un recurs més per millorar l'educació i també per un pacte estatal per 
l'educació i modernització en la qual hi han de contribuir totes les comunitats 
autònomes, inclosa Balears", ha exposat la consellera per expressar el seu suport. 
 



A més, ha detallat que es tindran en compte "tots els projectes autonòmics" en 
modernització de tecnologia per calibrar la seva complementarietat i ha recordat que 
aquestes iniciatives no impliquen "que s'acabi amb els llibres de text ni res semblant". 
 
Així mateix, la consellera d'Educació ha agregat que el pacte proposat pel ministre és un 
"mitjà i no un final" per millorar la docència i ha assegurat que conté set objectius, entre 
els quals es troba la modernització de l'ensenyament i que dins de la mateixa es troba la 
introducció dels ordinadors en primària. 
 
"Hi ha una coincidència de totes les comunitats en la necessitat d'avançar en la 
modernització tecnològica del nostre sistema educatiu, d'utilitzar el llenguatge d'avui en 
dia. És una mesura més en l'objectiu contra el fracàs escolar i per a la millora de 
l'educació", ha exposat Galmés. 
 
Així mateix, la màxima responsable del Govern en matèria educativa ha afegit que hi ha 
en els plans de l'Executiu central iniciatives diverses com millores en formació del 
professorat, una nova metodologia de docència, i, en definitiva una transformació, un 
canvi de model cultural i en l'accés a l'ensenyament. 
 
ELS ORDINADORS: SOLS "UNA FOTO" D'UN PLA AMPLI 
 
Galmés ha afirmat, no obstant això, que la proposta d'introduir els ordinadors en 
primària anunciada pel president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, "és la foto" 
perquè la societat entengui un missatge més ampli, consistent a situar a l'educació "com 
l'objectiu número un del canvi econòmic i un nou model econòmic", pel que ha lamentat 
que el seu discurs hagi quedat "reduït a aquesta imatge". 
 
Prova d'això és el desplegament de 20.000 milions d'euros per impulsar l'economia 
sostenible, entre la que es troba l'educació. "He de dir a més que quan Zapatero parla 
d'educació, no parla d'ordinadors sols, parla de Formació Professional l'ajuda contra 
l'abandonament escolar, i hi haurà del pacte de l'Estat". 


