
 

 

  Compromís amb i per a la petita infància 

 

1. L’Infant té dret a l'educació 

 

           La Llei 5/2004 de Creació de Llar d’infants recull en el seu preàmbul: “A 

Catalunya es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels infants 

entre els zero i els tres anys i   d’atendre les necessitats de les famílies i les noves 

realitats socials. Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre els quals 

el dret a l’educació, un dret que el Govern ha de garantir d’acord amb els principis 

establerts per la Convenció dels drets de l'infant. Aquesta Llei, fruit de la 

preocupació i el compromís actiu de la societat catalana per l’educació dels infants, 

pretén ésser un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real.  

            La LEC (Llei d’Educació de Catalunya) manifesta: “Una de les més altes 

funcions dels poders públics democràtics és, doncs, garantir d’una manera efectiva 

el dret a l’educació per a tothom, tot removent els obstacles de tota mena que el 

dificultin”. 

          

           És compromís dels representants municipals garantir que les intencions es 

compleixin amb garanties de qualitat. 

 

2. L'educació dels 0 a 3 anys         

 

Les polítiques d’infància municipals han de garantir una oferta adient d’espais 

d’acompanyament a famílies i infants, que contemplin les Escoles Bressol i els 

Espais Familiars, així com els programes “Ja tenim un fill” o d’altres.  

  

3.  Un model de qualitat 

El Govern municipal ha de garantir que s’ofereixin les següents condicions de 

qualitat en els serveis per a la petita infància:       

 Disminuir número d’infants per adult a les escoles bressol: 6 nadons, 9 

infants d’1 a 2 anys i 15 infants de 2 a 3 anys. 

 Augmentar el número de professionals. 

 Dotar amb més recursos els espais per a l’atenció a la diversitat. 

 Oferir Formació continuada de qualitat i garantir un temps de treball en 

equip.  

 Augmentar la Inversió econòmica. La LEC recull: “El Govern, a fi d’assolir els 

objectius d’aquesta llei, ha d’incrementar progressivament els recursos 

econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els 

països europeus que excel·leixen en educació, ha de situar progressivament 

durant els propers vuit anys la despesa educativa a l’entorn, com a mínim, 

del 6% del producte interior brut”. 

 

4. La gestió del sistema públic  

La gestió directa i sense privatitzacions dels Equips educatius (educadors/es, 

neteja i cuina) ha de formar part del model de qualitat dels serveis per a la petita 

infància. 



 

 

 

5. La democratització de l'educació 

Els processos de relació i participació tant de les famílies com dels equips, ha de 

tendir a una veritable democràcia participativa, i així ho han de potenciar i garantir 

els models organitzatius de l’Institut Municipal d’Educació. 
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