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El president
La següent pregunta...
Pregunta al Consell Executiu sobre l’educació infantil de zero a tres anys
(tram. 310-00407/07)
...la formula, també en nom del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, la
il·lustre senyora Maria Assumpta Baig.
La Sra. Baig i Torras
Moltes gràcies, president. Honorable consellera, el Grup Socialista ha vist amb
satisfacció que en l’Avantprojecte de la llei orgànica de l’educació, la LOE, es reconegui
que tot infant s’educa des del seu naixement i, per tant, novament es consideri etapa
educativa l’educació infantil de zero a sis anys.
Davant d’aquesta possibilitat, li preguntem: quina és la valoració que fa el Govern de
l’Avantprojecte en aquesta etapa? Com garantirem des de Catalunya que en oferta de
places per a aquesta edat..., sigui educativa? I, si així acaba contemplant-se, com és el
nostre desig, i treballarem per a això, en la Llei, tindrem més possibilitats de tenir
recursos econòmics per donar-hi resposta des de Catalunya?
Moltes gràcies.
El president
Té la paraula l’honorable consellera d’Educació, senyora Marta Cid.
La consellera d’Educació (Sra. Marta Cid i Pañella)
Gràcies, senyor president. Senyora diputada, en l’acord per a un govern catalanista i
d’esquerres a la Generalitat de Catalunya es deia que l’educació havia de ser una
prioritat central del Govern i que el Govern hauria de donar suport a l’aprovació de la
iniciativa legislativa popular sobre ensenyament infantil, amb la creació de trenta mil
places d’escola bressol per tal de donar compliment a la demanda existent, i es
considerava l’oferta pública de zero a tres anys com a etapa socioeducativa.
M’agrada començar amb una citació, amb una cita, no?, del pacte del Tinell, perquè em
sembla que és bo, que és pedagògic, fer palès que aquest Govern materialitza tot allò
que anunciava. En efecte, aquest Govern ha donat resposta a l’aprovació de la Llei de
zero a tres anys; va presentar un mapa de llars d’infants el 14 de febrer que permetrà
doblar l’oferta actual de places públiques de llars d’infants, i, a més, posa els fonaments
per tal que d’ara endavant pugem considerar aquesta etapa primordial per a aquest
adequat desenvolupament de les capacitats dels nostres infants, sens dubte, una etapa
educativa.
I, per què és tan important destacar que és educativa? Perquè està més que demostrat
el vincle indefugible que s’estableix entre els aprenentatges primerencs i la posterior
capacitat de l’individu per assolir una adequada evolució, no només intel·lectual, sinó
també física, afectiva i social. Per això és important donar-hi la rellevància que hi
donem..., que un bon servei d’educació de zero a tres permet prevenir o compensar, així
mateix, algunes de les situacions que s’originen per raó de les desigualtats socials,
econòmiques o culturals de les famílies. Crec que hi estem plenament d’acord.
Per això, també coincidim a valorar satisfactòriament que l’Avantprojecte de la llei, de la
LOE, reconegui el tram zero - sis com una etapa educativa, contràriament a la LOCE,
eh?, que declarava el tram zero - tres com a assistencial i el tres - sis com a etapa
preescolar.

Nosaltres volem manifestar que aquesta decisió és molt important, i, per això, la
proposta de decret zero - tres que elaborem ja recull el caràcter educatiu d’aquesta
etapa, ja que els centres hauran d’acreditar els requisits educadors, d’espais, de
projecte educatiu per obtenir autorització del Departament d’Educació, i, a més a més,
estic d’acord amb vostès...
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)
El president
Honorable consellera...
La consellera d’Educació
...que esperem que aquesta Llei i aquesta proposta a rribin a bon terme, també pel que fa
al recolzament de finançament...
El president
Honorable consellera...
La consellera d’Educació
...que és necessari a Catalunya.
Gràcies.
El president
Senyora diputada, vol repreguntar? (Pausa.) Repreguntar, però sense resposta, eh?
(Veus de fons.)
Té la paraula.
La Sra. Baig i Torras
Moltes gràcies. No repreguntaré, sinó que constataré que coincidim amb la valoració que
es fa de l’Avantprojecte de llei, i hi coincidim perquè és cert que, cada vegada més, des
d’un punt de vista científic, es pot assegurar que els tres primers anys de la vida, del
desenvolupament d’un infant marquen molt en la posterioritat, tant per al seu
desenvolupament com a persona, com per a la seva relació amb els altres, i que avui la
societat, tal com la tenim muntada, ens obliga cada vegada més, les administracions, a
donar les eines necessàries perquè les famílies, els centres, també els ajuntaments, que
és en qui hem delegat aquesta competència, doncs, ho puguin portar a terme.
Des del nostre Grup volem estimular, per tant, el Govern perquè no escatimi recursos ni
esforços per a aquesta etapa de l’educació, ja que el seu impuls és una bona aposta per
la qualitat i l’equitat del sistema educatiu, i de la formació al llarg de la vida, i de
l’economia i el futur també de Catalunya. I ens sembla que el tema de la proposta que hi
ha en aquest moment de decret en el Consell Escolar de Catalunya respon encara
massa al que és la LOCE i, per tant, a aquesta etapa socioeducativa, hi hauríem de
donar, i potser ho haurem de fer amb posterioritat a la llei, que respongui realment a ser
una etapa educativa.
Moltes gràcies.

