 Comunicat de premsa 

Educació considera desmesurades les crítiques
de la Xarxa d’Escoles Bressol i recorda que mai
s’ha invertit tant en l’educació de 0-3 anys
En relació a les declaracions fetes avui per la portaveu de la Xarxa Territorial
d’Escoles Bressol de Catalunya, Irene Balaguer, el Departament d’Educació vol
fer les següents consideracions en relació al Mapa de Llar d’Infants:
1. El Mapa de Llars d’Infants de Catalunya 2004/2008, presentat el mes de
febrer passat, és el resultat de l’aprovació de la Llei 5/2004 de Llars d’Infants de
Qualitat, aprovada amb la unanimitat de tots els grups polítics. Cal recordar que
aquesta llei va sorgir d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) després de molts
anys de reivindicació de diversos col·lectius.
2. Cal recordar que aquesta Llei demana al Govern la creació de 30.000 noves
places de llars d’infants de titularitat pública, prèvia elaboració del mapa.
3. El Mapa de Llars d’Infants de Catalunya ha estat elaborat amb la participació
i el consens dels ajuntaments i les entitats municipalistes (Federació de
Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques).
4. El Mapa , que és un instrument orientador per a la planificació, té per objectiu
assegurar l’any 2008 una oferta de places de 0 a 3 anys equivalent al 60% del
cens d’aquesta edat.
5. L’execució de tot el Mapa permetrà doblar l’oferta actual de places públiques
de llars d’infants passant de les 29.500 actuals a 60.000 l’any 2008.
6. El Departament d’Educació ha previst una inversió de 150 milions d’euros
per a la construcció de llars d’infants i incrementarà de 1.100 a 1.800 euros per
infant la subvenció pel manteniment de les llars d’infants, cosa que facilitarà a
més famílies l’accés a places de 0 a 3 anys.
7. El Mapa assegura una oferta adequada a les zones rurals de Catalunya i
s’oferiran més recursos econòmics a les famílies amb pocs mitjans.
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Pel que fa al Decret de funcionament dels centres de 0 a 3 anys, el
Departament d’Educació precisa que:
1. La proposta de Decret conté i representa un increment significatiu de
professionals per grup (28%), cosa que representa una millora qualitativa de
l’oferta en aquesta etapa.
2. L’esborrany de Decret manté el nombre d’infants per grup de la regulació
anterior. D’aquesta manera, entre 0 i 1 anys hi haurà 8 infants per grup,
entre 1 i 2 anys, n’hi haurà 13 i, entre 2 i 3 anys, n’hi haurà 20.
3. El Decret garantirà el caràcter educatiu d’aquesta etapa ja que els centres
hauran d’acreditar els requisits d’educador, espais i projecte pedagògic per
obtenir autorització del Departament d’Educació.
4. La proposta de Decret, feta pel Departament d’Educació, recull la majoria de
demandes fetes històricament des dels sectors implicats en l’educació de 0
a 3 anys i, actualment, està en fase de consulta al Consell Escolar de
Catalunya, que podrà fer-hi noves aportacions.
La consellera d’Educació, Marta Cid, ha lamentat avui que els plantejaments de
la Xarxa Territorial d’escoles Bressol “tan extrems posi dubtes a una actuació
històrica, duta a terme en l’últim any pel Departament d’Educació, en matèria
de llars d’infants a Catalunya”. A més, la consellera ha recordat que moltes
entitats i ajuntaments no comparteixen la visió desmesurada de la Xarxa.
27 d’abril de 2005
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