PROU, EN NOM DELS INFANTS DE 0 A 3 ANYS
Comunicat de premsa, 27 d’abril de 2005
La Xarxa Territorial segueix treballant pedagògicament i segueix denunciant el que està
passant a l'escola bressol i una vegada més hem de dir "Prou, ara en nom dels infants
de 0 a 3 anys".

La Xarxa demana a la Consellera d’Educació la retirada del Mapa escolar per
als infants de 0 a 3 anys de Catalunya, perquè en lloc de compensar les
desigualtats les incrementa.
•

•
•

•

El Mapa ha estat elaborat amb dades que no es corresponen amb la realitat del
nombre d’infants i d’escoles del país.
Ha estat elaborat amb el cens de 2003 i amb les dades d’escolarització de
l’autorització de cada centre.
El Mapa margina, un cop més, les zones més poblades del país: Les comarques
del Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès.
El Mapa proposa més oferta on hi ha menys necessitat.
Les 30.000 places, si s’arriben a fer, generaran més diferències en el territori, hi
haurà potser més zones o poblacions del país amb oferta, però aquesta
descompensa l’oferta per població.
El Mapa és estàtic, no contempla la gran transformació que s’està produint en el
país, ni les previsions de canvi per al futur.
En cap cas s’ha pres en consideració la gran transformació del país, quan és clar
el creixement de les poblacions que estan a l’entorn de les grans ciutats, i el temps
que la mobilitat comporta a les famílies amb infants d’aquestes edats. Molts
ajuntaments tenen previst un creixement que, en un període de cinc anys, doblarà
la seva població.

La Xarxa demana a la Consellera d’Educació la retirada del Decret que
ordena l’educació dels infants de 0 a 3 anys, i denuncia la greu situació de
degradació que està patint aquest nivell educatiu en el país, una situació que
el Decret consolidarà i generalitzarà, lluny de garantir el dret dels infants
d’aquestes edats a una educació de qualitat.
•

La proposta de Decret del Departament d’Educació reconeix i consolida una doble
xarxa per als infants de 0 a 3 anys: una d’educativa i una d’assistencial.
Articles 1, 7 i 8
S’hi estableixen serveis i infants de primera i de segona. Uns seran educats, els
altres assistits. Des del nostre punt de vista tota atenció fora de l’àmbit familiar
ha de gaudir de la mateixa dignitat, regulació i control, i això és, sempre,
educació.

•

La proposta de Decret del Departament d’Educació considera una plaça escolar en
aquestes edats com un aparcament, per hores. I d’això en diu flexibilitat.

Article 12
La paraula “simultàniament” és la que demostra que una plaça d’escola és
considerada com un aparcament.
•

La proposta de Decret del Departament d’Educació no incrementa el nombre
d’educadors per grup d’infants, ans al contrari.
Article 11
Menors d’un any: 8 infants
D’un a dos anys: 13 infants
De dos a tres anys: 20 infants

•

La proposta de Decret del Departament d’Educació redueix tant l’espai interior com
l’exterior, l’espai mínim per poder educar els infants d’aquestes edats.
Article 13
Superfície
Interior: 2 m² per infant, o menys
Exterior: 2 m² per infant o un mínim total de 75 m².

La xarxa ha presentat una proposta de Decret i ha sol·licitat una entrevista
amb la Consellera d’Educació Sra. Marta Cid per poder contrastar amb ella
les diferències bàsiques entre una i altra proposta.
Àmbit d’aplicació
El Decret s’aplica a tota institució que aculli infants de 0 a 3 anys fora de l’àmbit familiar,
tant de titularitat pública com privada. En ell es reconeix el dret a l’educació de tots els
infants i s’estableixen les condicions que orientaran el seu funcionament, el seu registre,
l’autorització i control.
Competències del Departament d’Educació
Regularà les finalitats educatives de l’etapa i els requisits mínims sobre: el nombre
d’infants, la qualificació del personal, els espais, les instal·lacions, la descentralització
administrativa als ajuntaments i l’autorització.
Col·laborarà amb els ajuntaments en l’oferta de places públiques suficients per atendre la
demanda.
Garantirà que els fons públics en educació siguin utilitzats en exclusiva per a aquesta
finalitat. Cap entitat o institució que rebi fons públics podrà tenir finalitat de lucre, ni
tampoc podrà tenir cap intermediari que la gestioni, d’acord amb allò que s’estableix en
aquest Decret.
Competències dels ajuntaments
Els ajuntaments de Catalunya que ho sol·licitin establiran amb el Departament d’Educació
un conveni de col·laboració específic d’acord amb les seves possibilitats, tant de caràcter
administratiu com econòmic.
Cada ajuntament planificarà també la diversitat de tipologies, o models, d’acord amb les
necessitats de la població.

Per garantir la transparència en el procés de matriculació dels centres finançats amb fons
públics, cada ajuntament organitzarà les comissions que estimi necessàries per fer-ne el
seguiment. En totes elles hi haurà representants de les famílies, dels professionals i de
l’administració local i educativa.
L’ajuntament representarà l’administració en el consell de participació i gestió de cada
centre.
Requisits mínims
1.- Nombre d’infants per grup
Grup d’infants de menys d’un any.........................6 infants
Grup d’infants d’un a dos anys..............................9 infants
Grup d’infants de dos a tres anys........................15 infants
Grup d’infants de menys d’un any fins a tres.......10 infants
2.- Condicions físiques
Superfície interior: 6 m² per infant.
Superfície exterior: 10 m² per infant.
3.- Personal
Les persones que treballen directament amb els infants d’aquestes edats seran
mestres amb l’especialitat d’educació infantil.
Cada grup d’infants tindrà un/a mestre/a. En tot cas, aquesta proporció està subjecta
a l’horari de cada escola.
Participació
La gestió democràtica de cada escola es concretarà a través dels equips de professionals
i dels representants de les famílies, en un Consell en què també hi estarà representada
l’administració local i en el qual es prendran totes les decisions que afectin el
funcionament i la vida a l’escola.

La Xarxa denuncia la creixent degradació que en el país s’està produint en
l’atenció educativa als infants de 0 a 3 anys.
La desenfrenada precarietat laboral s’està convertint en un, cada cop més
generalitzat, MALTRACTAMENT ALS INFANTS. Una realitat que fa que
des de LA XARXA ES PREGUNTI QUI S’ESTA ENRIQUINT?
Per a la Xarxa Territorial d’Educació Infantil de Catalunya, la proposta de
Decret i de Mapa elaborats pel Departament d’Educació, lluny de frenar
aquesta situació la consolida. És per aquest motiu que diu PROU, EN

NOM DELS INFANTS!

