Xarxa Territorial d’Educació Infantil de Catalunya
Informació sobre el Pla Especial
En la reunió de la Xarxa Territorial d’Educació Infantil de 24 de novembre del 2007 s’informa sobre la
situació de les persones de la Xarxa que desitgen fer el Pla Especial i les gestions fetes des de Rosa
Sensat:
Professionals que han sol·licitat poder fer el Pla Especial 421
Formació actual
Tècnic Superior d’educació Infantil ....................................... 230
Formació Professional de segon grau .................................. 89
Sense formació especifica .................................................... 35
Amb altres Diplomatures o Llicenciatures ............................. 67
Anys d’experiència
Entre tres i 33 anys....................................................................383
Menys de 3 anys........................................................................ 38
Gestions fetes des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat
S’han mantingut diverses reunions amb el Comissionat d’Universitats i Recerca per tractar la problemàtica
que té el país i la proposta per resoldre la situació d’aquests professionals.
També s’han fet reunions amb la Universitat de Vic, per conèixer des del punt de vista acadèmic la
viabilitat d’acollir una nova demanda de Pla Especial.
D’acord amb totes les gestions fetes de les professionals de la Xarxa que han manifestat el seu interès i
que reuneixen els requisits acordats, estar treballant amb infants de 0 a 3 anys amb 3 o més anys
d’experiència, la situació que ha estat tramesa a ambdues institucions és la següent:
D’acord amb les nostres dades inicialment reuneixen els requisits d’accés directe: 319 professionals.
Caldrà estudiar la particularitat de cada una de les persones amb diplomatura i llicenciatura per poder-les
informar si amb la LOE aprovada els seus estudis poden rebre la consideració d’equivalència.
Per les 35 persones sense cap titulació especifica o equivalent caldrà que es preparin per la prova
d’accés a la Universitat per a persones majors de 25 anys.
Per tant l’Associació de Mestres Rosa Sensat està a l’espera de la resposta de la Direcció General de
Planificació del Comissionat per Universitats i Recerca, per poder actuat d’acord amb la seu vist i plau.
En la reunió de la Xarxa Territorial d’Educació Infantil del 24 de novembre es varen prendre els acords
següents:
1. Mantenir a les persones interessades informades.
La informació que es té a data d’avui és la mateixa que es va donar a la reunió del 24 de novembre,
s’està pendent de la resposta de la Direcció General de Planificació del Comissionat per Universitats
i Recerca.
2. Programar una reunió per a cada una de les situacions.
Dia dimarts 8 de gener de 2008
Lloc Associació de Mestres Rosa Sensat, espai Ferrer i Guàrdia
Hora de 18 a 20h.
Persones que han de preparar-se per la prova de majors de 25 anys.
Dia dimarts 22 de gener de 2008
Lloc Associació de Mestres Rosa Sensat, sala d’actes
Hora de 18 a 20h.
Persones amb altres Diplomatures o Llicenciatures
Dia dijous 28 de febrer de 2008
Lloc Associació de Mestres Rosa Sensat, sala d’actes
Hora de 18 a 20h.
Persones Tècnic Superior d’educació Infantil i Formació Professional de segon grau

