PROU, EN NOM DELS INFANTS DE 0 A 6 ANYS
Comunicat de premsa, 24 de novembre de 2005
La Xarxa Territorial segueix treballant pedagògicament i segueix fent públic el que està passant a
l'escola bressol i al parvulari de Catalunya. I una vegada més hem de dir "Prou, en nom dels
infants de 0 a 6 anys".
Que fa la Xarxa ?
Fonamentalment la Xarxa fa un treball d’aprofundir en la feina de cada dia a l’escola, per millorar
les condicions de vida i les relacions entre els infants. Un aprofundiment que exigeix tenir en
compte les relacions entre els infants i els adults que en tenen cura, que els eduquen, entre les
famílies i els professionals i les relacions dels professionals entre ells. Un treball pedagògic que
fan evidents les traves que el dificulten o el fan inviable en la realitat quotidiana.

Per tant la Xarxa denuncia allò que considera que atempta contra les
condicions de vida i contra els drets dels infants.
Què no fa la Xarxa?
La Xarxa no és un sindicat, ni una estructura corporativa, en la mesura que considera que tota
persona adulta, tant si és un professional com si és una família, té canals per denunciar el que
considera injust.

Per tant, la Xarxa no denuncia allò que considera és particular o personal.
En conseqüència, dir “Prou, en nom dels infants de 0 a 6 anys” és un crit
d’alerta contra les accions o omissions que des del punt de vista de la Xarxa
Territorial atempten contra els drets dels infants de 0 a 6 anys en el context
de l’educació i l’escola infantil.
És des d’aquesta perspectiva que es considera necessari abordar els tres
eslògans anunciats en la convocatòria d’aquesta roda de premsa:
CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR I LABORAL
Per a la Xarxa Territorial, conciliar la vida familiar i laboral no es pot seguir considerant una
qüestió privada que cada família ha de resoldre com pugui. Avui, la conciliació ha esdevingut
una qüestió pública. L’estil de vida actual ha generat unes noves necessitats, que, en no ser
ateses, s’han convertit en un problema social inajornable.
Una realitat sociofamiliar que, lluny de ser uniforme, fa emergir múltiples necessitats, i per tant
demana una resposta diversificada. Cal, doncs, una política que contingui diversitat de
solucions i garanteixi alhora la coherència del conjunt.
Tot i la diversitat de situacions, és possible identificar alguns trets comuns que generen necessitats
compartides, com per exemple:
• La majoria de famílies del país amb infants de 0 a 6 anys treballen.
• La majoria de famílies del país que treballen tenen uns horaris laborals llargs.
• Cada cop més les famílies que treballen viuen lluny del seu lloc de treball, la qual cosa
obliga a afegir al temps de treball el del desplaçament.
• Cada cop més les famílies amb infants petits per raons de diferent ordre no poden comptar
de manera regular amb el suport de la família extensa.

Uns canvis socials que fan que “l’horari i el calendari escolar” no coincideixin
amb les noves realitats, necessitades de conciliar la vida laboral i familiar.
Lluny de d’horaris reduïts o parcials, les famílies catalanes amb infants de 0 a 3
anys i de 3 a 6 anys tenen majoritàriament necessitat de disposar d’horaris
extensos per compartir amb una institució l’atenció educativa dels seus fills.
Si no es prenen les mesures necessàries comportarà, cada cop més, dos
problemes als infants de 0 a 6 anys.
•

La cada cop més generalitzada dicotomia entre “els horaris i els calendaris
lectius i no lectius” en educació infantil. Per als infants d’aquestes edats
la vida a l’escola no està dicotomitzada, és una acció continuada.

•

La repercussió negativa que uns horaris i uns calendaris tan extensos
poden tenir en el legítim desenvolupament dels infants si horaris i
calendaris no van acompanyats d’un plantejament pedagògic rigorós.

Des del Departament d’Educació es parla de la conciliació, però en la seva
acció de govern no apareix cap reflexió en profunditat sobre el significat i la
repercussió que comporta per als infants estar tantes hores en una institució. En
conseqüència, el govern no aporta els recursos materials i humans necessaris
per encaixar el tema amb tota la seva dimensió, quan avui són de sobres coneguts
els riscos que es poden derivar d’una mala institucionalització.
Des del Departament d’Educació es delega aquesta responsabilitat a les
escoles i a les associacions de mares i pares, una delegació que, en definitiva, i en
la majoria de les situacions, dóna àmplies possibilitats al mercat perquè obre un
filó d’ocupació precària i, en conseqüència, d’una qualitat educativa molt dubtosa,
o nul·la.
Des de la Xarxa es considera que al país, per poder conciliar la vida familiar i
laboral, calen noves polítiques que afrontin els reptes econòmics, socials i
pedagògics que la realitat reclama. Lluny de convertir el tema en un simple
eslògan publicitari, com a signe de modernitat, cal una decidida acció de
govern per la qual les paraules esdevinguin una realitat al servei de la
infància, dels seus drets i de les necessitats de la societat catalana.
UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT PER A TOTHOM
Des de la Xarxa també es desitja una educació de qualitat per a tothom, per a tots els infants de 0
a 6 anys si les seves famílies ho sol·liciten. Però el que des de la Xarxa s’entén per qualitat no
coincideix amb les polítiques del Departament d’Educació.

•

Per a la Xarxa no és una educació de qualitat la política empresa pel
Departament d’Educació que, per tal de reduir el nombre desmesurat
d’infants per mestre —fet tan llargament reivindicat— en lloc d’augmentar
el nombre de mestres al parvulari ressuscita la figura de l’auxiliar.

•

Per a la Xarxa no és una educació de qualitat desfer els equips
existents a les Llars d’Infants perquè, amb l’excusa de transferir les llars
del Departament als ajuntaments, es dispersa el personal contractat, qui
sap a on i per a què.

•

Per a la Xarxa no és una educació de qualitat contractar una empresa
perquè gestioni els temps de menjar i de dormir dels infants a les Llars
d’Infants del Departament, com a solució per fer front a l’excés d’hores de
treball amb infants que tenen les professionals. Sobretot en el benentès que
els temps de menjar i dormir són els de màxima intimitat i delicadesa
relacional per als infants d’aquestes edats.

•

Per a la Xarxa no és una educació de qualitat el fet que des del
Departament no s’inspeccioni tot tipus d’institució que acull infants
menors de tres anys. Això ha fet proliferar per tot el país tota mena
d’establiments que atenen de forma vergonyant els infants més petits de
tres anys.

•

Per a la Xarxa no és una educació de qualitat el fet que des del
Departament només es faciliti la Formació Professional a distància,
quan al país hi ha centenars, o potser milers, de professionals que tenint la
titulació de Formació Professional el que desitgen és estudiar Magisteri.
Potser el que en realitat es persegueix des del Departament és tenir
professionals a baix cost.

•

Per a la Xarxa no és una educació de qualitat el fet que des del
Departament es fomenti la divisió de l’educació infantil. En lloc de fer una
política d’aproximació, d’articulació i coherència de tota l’etapa educativa,
s’allunya cada cop més l’escola bressol del parvulari,

•

Per a la Xarxa no és una educació de qualitat el fet que des del
Departament no es desenvolupi una normativa que faci impossible la
finalitat de lucre en cap tipus d’oferta educativa. Tothom sap que la
proliferació d’empreses de serveis, també en el sector educatiu i ara de
manera molt especial en educació infantil, constitueix una forma
d’enriquiment a costa de la qualitat de l’educació, amb pèssimes condicions
de treball que repercuteixen negativament en els infants.

Des de la Xarxa es pregunta quin concepte de qualitat de l’educació per a
tothom deu tenir el Departament d’Educació que resulta tan difícil identificarlo en la seva acció de govern; i quan, al contrari, cada cop més es fa patent
el deteriorament de l’oferta d’educació al costat de la proliferació d’empreses
que tant poden concursar per a serveis de neteja dels carrers com per al
manteniment dels parcs o per a l’educació dels infants.

UNA OPORTUNITAT ÚNICA
La Xarxa Territorial d’Educació Infantil va iniciar el seu treball amb grans esperances posades en el
nou govern, unes esperances que es van veient frustrades. El canvi esperat, i llargament desitjat,
no només no arriba sinó que cada cop més s’està immers en un procés de profunda involució.

Sinó, com és possible explicar-se que en les dues darreres dècades del segle
passat la inspecció educativa vetllés per al compliment dels requisits mínims de la
Llei i en canvi durant aquest segle, i amb els dos anys del nou govern, el
Departament d’Educació s’inhibeixi de la responsabilitat d’inspecció?
Sinó, com és possible explicar-se que s’hagi signat un acord amb CCOO que,
lluny de garantir el que diu la Llei —que tot educador de parvulari serà mestre amb
l’especialitat d’educació infantil— admet una figura d’auxiliar en lloc
d’augmentar el nombre de mestres?
Sinó, com és possible explicar-se que no s’hagi fet pública l’opinió del
Departament sobre el contingut de la nova Llei d’educació en relació a
l’educació infantil? Què pensa fer el Departament amb una proposta de Llei que
només delega la decisió sobre la dependència administrativa en educació infantil
de 0 a 3 anys?
Sinó, com és possible explicar-se que després de dos anys de govern el fons
creat l’any 1972, encara en període franquista, el de les antigues “Guarderies
Laborals”, encara no hagi estat transferit a Educació?
Sinó, com és possible explicar-se que, amb la transferència de les llars d’Infants
del Departament als ajuntaments, el que es fa en realitat és transferir els edificis i
la insignificant aportació de manteniment que amb caràcter general està pactada
—els famosos 1.800 euros plaça/any— i en conseqüència un cop més es fa
recaure sobre els ajuntaments el pes d’una responsabilitat i una despesa
que per a la majoria resulta del tot insostenible?
Des de la XARXA TERRITORIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL DE CATALUNYA es
reclama al Departament d’Educació un canvi radical en la seva política
d’educació infantil, que faci:
•
•
•
•

Menys eslògans, que no són altra cosa que fum.
Més real, tangible i comprovable la conciliació de la vida familiar i
laboral.
Més real, tangible i comprovable la qualitat de l’educació per a tothom.
Més real, tangible i comprovable la somniada oportunitat única.

LA XARXA TERRITORIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL DE CATALUNYA demana
una política que permeti reconèixer una acció de govern compromesa amb el
present per poder recuperar l’esperança i deixar de tenir enyorança de futur.

