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1. INTRODUCCIÓ  
 
En els darrers temps, l’escolarització dels infants menors de tres anys ha 
esdevingut un àmbit d’una especial rellevància social i política. L’augment de 
la taxa d’activitat femenina, el decrement de les taxes de natalitat, l’expansió 
dels processos i els drets educatius de la població, l’afebliment de les xarxes 
informals de cura a la infància o la prevalença de les desigualtats socials al 
sistema educatiu, entre altres, són factors que han comportat un increment 
important tant de la demanda per part de les famílies com de la priorització 
política per part dels poders públics sobre la creació d’oferta. 
 
La importància que ha adquirit l’escolarització de la primera infància s’ha 
posat de manifest amb les darreres iniciatives legislatives que s’ocupen de 
promoure el creixement de l’oferta i de regular-ne el funcionament. En aquest 
sentit, convé destacar tres canvis legislatius recents. En primer lloc, la Llei 
5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, que insta la 
Generalitat de Catalunya, en coordinació i col·laboració amb els ajuntaments, 
a assegurar una oferta suficient per a la població menor de tres anys que 
sol·liciti una plaça en qualsevol lloc del territori català. En segon lloc, la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, que reforça el caràcter educatiu 
d’aquesta etapa i la seva incorporació al sistema educatiu. I en tercer lloc, el 
Decret 282/2006, de 4 de juliol, que s’ocupa de regular específicament el 
primer cicle d’educació infantil, pel que fa a les condicions i els requeriments 
de qualitat exigits. 
 
Malgrat aquests esforços d’ordenació, val a dir que el desenvolupament de 
l’oferta s’ha produït d’un temps ençà en un context de dèficits importants tant 
de places com de planificació educativa. Aquests dèficits, accentuats per 
l’augment de la demanda, han anat afavorint l’emergència de desajustos i 
mancances a l’entorn de la xarxa d’escoles bressol i llars d’infants a 
Catalunya. 
 
L’activitat del Síndic de Greuges no ha estat aliena a la situació del sector. Al 
llarg dels darrers anys, la institució ha rebut nombroses queixes, 227 en el 
darrer lustre, sobre problemes relacionats amb aquest àmbit educatiu. Les 
problemàtiques més prevalents han fet referència a la insuficiència de places, 
a la manca de regulació de serveis no autoritzats com a escoles bressol que 
atenen infants de forma regular, a incompliments de la normativa relacionada 
amb les ràtios d’infants i de professionals, a presumptes maltractaments a 
infants per part de determinats professionals, a les condicions de treball del 
personal educador, a determinades restriccions en els criteris d’admissió i als 
costos d’accés. Totes són queixes que posen en relleu una certa precarietat del 
subsistema d’educació infantil de primer cicle al nostre país. 
 
Davant de la importància creixent de l’escolarització dels infants de zero a dos 
anys i també dels dèficits relacionats amb l’oferta, el Síndic de Greuges va 
assumir el compromís d’elaborar un informe extraordinari per analitzar la 
situació d’aquest àmbit educatiu, tal com s’anuncià en l’Informe al Parlament 
dels anys 2005 i 2006. 
 
La mateixa Convenció sobre els drets dels infants, adoptada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides l’any 1989 i ratificada per l’Estat espanyol l’any 
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1990, evidencia la responsabilitat de l’Administració pública de vetllar pel dret 
dels infants a l’educació. La Convenció reconeix en l’article 28 el dret a 
l’educació en igualtat d’oportunitats, i en l’article 3 estableix que els estats 
han de donar l’ajut als progenitors perquè puguin complir les responsabilitats 
d’educar els seus fills, i han d’assegurar la creació d’institucions, equipaments 
i serveis per a l’atenció dels infants. 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat el juliol de 2006, atorga a la 
institució, per mitjà de l’article 78, la missió de protegir i de defensar els drets 
dels infants, tot supervisant “l’activitat de l’Administració de la Generalitat, la 
dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de les 
empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats 
d’interès general o universal o activitats equivalents de manera concertada o 
indirecta i la de les altres persones amb un vincle contractual amb 
l’Administració de la Generalitat i amb les entitats públiques que en depenen. 
També supervisa l’activitat de l’Administració local de Catalunya i la dels 
organismes públics o privats vinculats o que en depenen.” Aquesta funció de 
supervisió se centra en aspectes que afectin les matèries en què l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya atorgui competències a la Generalitat. Precisament, 
el mateix Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en l’educació infantil de primer cicle. 
 
Amb aquesta finalitat, el Síndic de Greuges va obrir una actuació d’ofici (A/O 
2/2006), amb data 2 de gener del 2006, anomenada Igualtat d’oportunitats i 
qualitat a l’educació de 0 a 3 anys. Aquesta actuació, precisament, es proposava 
abordar l’estat de l’escolarització de la primera infància a Catalunya, atenent 
especialment la desigualtat d’oportunitats i la qualitat de l’oferta. 
 
En el marc d’aquesta actuació d’ofici, es va realitzar una enquesta a 331 
ajuntaments, 243 dels quals han contestat (amb un percentatge de resposta 
del 73,4%), tot facilitant informació relativa a les llars d’infants i escoles 
bressol de titularitat municipal. La informació facilitada, que feia referència al 
model de gestió, al nombre de places, d’infants matriculats, de grups i de 
professionals, a la qualificació d’aquests darrers, al projecte educatiu, al 
model organitzatiu i a la programació de serveis oferts, ha estat molt útil per a 
l’elaboració del present informe. 
 
En l’elaboració de l’informe, s’ha considerat també el conjunt de queixes i 
consultes de ciutadans que s’han adreçat a aquesta institució relacionades 
amb l’escolarització dels infants menors de tres anys. Els canvis 
experimentats en el context social i polític d’aquesta etapa han fet que, de 
manera especial, s’hagin analitzat les queixes presentades durant els anys 
2006 i 2007. 
 
Així mateix, l’informe inclou alguns dels resultats de l’estudi que a mitjan 
2005 el Síndic de Greuges va encarregar, amb el títol L’educació i cura de la 
primera infància a Catalunya1. Aquest estudi ha servit de base tant per a la 
comparació de les polítiques de cura de la primera infància per països de la 

                                                 
1  L’estudi ha estat elaborat per la professora Maria José González, del Departament de Ciències 
Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, i per un equip de recerca integrat per Irene 
Lapuerta i Sergi Vidal. 
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Unió Europea i per comunitats autònomes (capítols 3r i 4t), com per a l’anàlisi 
de la distribució de l’oferta (capítol 5è). 
 
El mateix Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya també ha 
proporcionat informació sobre l’escolarització en aquestes edats i sobre el 
desplegament del Pla de creació de 30.000 noves places d’oferta pública durant 
el període 2004-2008, en el marc de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de 
llars d’infants de qualitat. 
 
L’anàlisi de tota aquesta informació, continguda en el present informe, 
s’estructura en deu capítols. El capítol 2n, que segueix aquesta introducció, 
exposa alguns dels principals arguments que justifiquen la conveniència que 
les administracions públiques inverteixin actualment en serveis educatius 
adreçats a la primera infància. El capítol 3r, per la seva banda, compara la 
situació de Catalunya amb la resta de comunitats autònomes i de països 
europeus respecte a les polítiques d’educació i cura dels infants menors de 
tres anys. I el capítol 4t, en canvi, exposa l’evolució experimentada en els 
darrers temps a Catalunya, tant en els nivells d’escolarització dels infants de 
zero a dos anys, com del seu marc normatiu. 
 
Després d’aquests apartats de contextualització i composició de lloc, l’informe 
se centra en les principals desigualtats que afecten la xarxa de llars d’infants i 
escoles bressol de Catalunya. En primer lloc, el capítol 5è analitza les 
desigualtats territorials de l’oferta, per comarques i municipis, i en segon lloc, 
el capítol 6è se centra en les desigualtats socials i econòmiques relacionades 
amb l’accés. El capítol 7è, que gira entorn del Pla de creació de places 
públiques d’escola bressol i llars d’infants 2004-2008 engegat per la Generalitat 
de Catalunya, valora l’impacte d’aquesta mesura política a l’hora de reduir les 
esmentades desigualtats territorials i socials. 
 
Posteriorment, el capítol 8è posa l’accent en aquells aspectes que condicionen 
la qualitat de l’oferta i la seva gestió. Aquí s’incorpora l’anàlisi del marc 
normatiu i de les condicions que afecten el funcionament dels centres 
(implicació de les administracions, ràtios, qualificació dels professionals, 
condicions de treball, etc.). 
 
Finalment, després de les conclusions (capítol 9è), que revisen els diversos 
arguments tractats en l’informe, especialment pel que fa als aspectes més 
deficitaris de l’oferta, hi ha l’apartat de recomanacions i suggeriments (capítol 
10è). Aquest apartat recull les propostes polítiques que formula el Síndic de 
Greuges  per optimitzar la situació de l’escolarització dels infants de zero als 
dos anys al nostre país. 
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2. LA IMPORTÀNCIA DE LA INVERSIÓ EN LA PRIMERA INFÀNCIA  
 
Educar ‘com més aviat millor’ ha esdevingut una de les prioritats presents en 
les recomanacions d’organismes internacionals com l’OCDE o la UNESCO. 
L’OCDE, per exemple, ha fet recomanacions als països membres sobre la 
importància d’invertir en serveis d’atenció a la primera infància i de garantir 
la qualitat d’aquests serveis com a mecanismes per reforçar els fonaments de 
l’aprenentatge permanent al llarg de la vida dels infants i per satisfer les 
necessitats socials de les famílies. En les polítiques de desenvolupament, tant 
dels països avançats com dels més endarrerits, la provisió de serveis 
d’educació i cura de la primera infància ha esdevingut un àmbit que es 
considera clau per assegurar les oportunitats socials i laborals de la 
ciutadania.  
 
Efectivament, els beneficis de proveir amplis i bons serveis d’atenció a la 
primera infància són molts, i afecten aspectes tan diversos com la conciliació 
de la vida laboral i familiar, el desenvolupament psicoafectiu dels infants, 
l’equitat en les seves oportunitats educatives futures, la fertilitat, la generació 
d’ocupació, la contribució econòmica de les dones derivada de la no- 
interrupció del treball, etc. 
 
Tot i no tractar-se en les legislacions nacionals d’uns serveis universals ni 
obligatoris, les evidències recents posen l’accent en el caràcter fonamental de 
l’atenció a la primera infància. Nombrosos experts, com el mateix Esping-
Andersen, destaquen la important aportació que representen aquests serveis 
de caràcter educatiu (siguin escolars o no), especialment a partir del primer 
any d’edat. Des d’aquest punt de vista, es pot parlar de l’existència d’un dret 
dels infants a rebre una atenció educativa primerenca de qualitat.  
 
Aquesta introducció sintetitza alguns arguments que demostren que la 
inversió en la primera infància genera rendibilitat social d’innegables i 
extensos beneficis. Els arguments que s’exposen a continuació s’ordenen en 
quatre grans apartats, corresponents a alguns dels principals efectes positius 
d’aquesta inversió. 
 
2.1. L’impacte de la inversió en educació en la primera infància per al 
desenvolupament dels infants 
 
Són molts els estudis que mostren que les oportunitats de desenvolupament 
personal, social, cognitiu i emocional dels infants estan estretament lligades a 
l’estimulació educativa primerenca. Tant des de la psicologia evolutiva com 
des de diferents disciplines de les ciències de l’educació, s’ha posat èmfasi en 
els beneficis que suposa per a l’infant iniciar en els primers anys de vida un 
procés educatiu que és generador d’habilitats en el terreny sensorial i 
cognitiu, i en la sociabilitat amb els iguals i els adults. 
 
La psicologia infantil s’ha ocupat de mostrar que una escola bressol de 
qualitat té uns efectes positius en el desenvolupament de l’infant, 
especialment a partir del primer any d’edat. A més, la incorporació de la mare 
al mercat de treball també té efectes positius sobre els resultats escolars. De 
fet, les dades de l’informe PISA de l’OCDE mostren que el rendiment escolar és 
netament superior entre els adolescents que van accedir a una escola bressol. 
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I això s’explica, en part, pels guanys que genera des del punt de vista dels 
estímuls cognitius o de la motivació per a l’aprenentatge.  
 
No cal dir que aquests guanys són especialment decisius per a infants 
provinents de situacions de pobresa o d’entorns familiars amb baix capital 
educatiu. Són estímuls que poden ajudar a reduir la distància en aspectes, per 
exemple, com l’adquisició del llenguatge respecte a infants provinents d’altres 
entorns socials caracteritzats per un capital educatiu familiar més alt. Així 
mateix, l’escolarització en la primera infància permet que l’infant entri en 
contacte aviat amb el sistema educatiu i adquireixi abans les pautes de 
socialització escolar. 
 
D’aquesta manera, l’escolarització en llars d’infants de qualitat en la primera 
infància comporta clarament guanys en termes absoluts i relatius. En termes 
absoluts, perquè permet que tots els infants que hi accedeixen puguin gaudir 
d’oportunitats d’estimulació cognitiva i de motivació per a l’aprenentatge. En 
termes relatius, perquè la rendibilitat de l’oportunitat és especialment 
rellevant per als infants provinents de llars en situacions de desavantatge 
social. Com es veurà més endavant, aquesta és una inversió central per 
trencar el cicle intergeneracional de reproducció de la pobresa. 
 
2.2. L’impacte de la inversió en educació en la primera infància sobre les 
oportunitats de conciliació laboral i familiar 
 
Entre els canvis sociodemogràfics que tenen lloc en les societats occidentals 
europees, cal esmentar la creixent incorporació de la dona al mercat de 
treball. Les transformacions en el paper social de la dona i els canvis en 
l’estructura de la família han estat, sens dubte, la base de l’afebliment 
progressiu de les xarxes informals de familiars i coneguts que tradicionalment 
s’han encarregat de la cura infantil; un afebliment que s’ha estès a diversos 
països del sud d’Europa. Aquesta situació ha estat la principal causant de 
l’emergència dels problemes de conciliació entre el treball remunerat i la vida 
familiar, i ha fet encara més evidents les desigualtats de gènere en la 
distribució dels temps i les dedicacions a les esferes pública i privada. I 
lògicament, aquesta situació és la principal causant del creixement de la 
demanda de serveis d’atenció i cura de la primera infància. 
 
La manca d’aquests serveis és absolutament decisiva per entendre el 
comportament de les taxes de fertilitat i els efectes sobre les interrupcions en 
les trajectòries laborals de les dones. Els estudis sobre aquesta qüestió posen 
en relleu que el cost d’oportunitat de tenir fills és molt alt si no existeixen 
aquests serveis, qüestió que explica que la natalitat sigui més baixa allà on 
estan menys desenvolupats els serveis de cura a la primera infància i on més 
creix simultàniament l’ocupació femenina (cas típic del sud d’Europa). També 
es fa evident com les mancances de provisió afecten les diferències entre el 
nombre de fills desitjats i les taxes de natalitat o en el retard temporal a l’hora 
de tenir un segon fill2.  
 

                                                 
2  Esping-Andersen, G. (2006). “El doble avantatge de l’educació dels menors de tres anys”. A: 
Bonal, X. L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2005. Polítiques 53. Barcelona: Editorial 
Mediterrània. Fundació Jaume Bofill. 
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D’altra banda, també són clars els efectes de la manca de serveis sobre les 
interrupcions en les trajectòries professionals de les dones. Aquestes 
interrupcions laborals provoquen pèrdues d’ingressos que, en contextos amb 
nivells baixos de permisos remunerats, poden ser molt elevades. Les 
interrupcions laborals són molt més elevades a Espanya que a Dinamarca, per 
exemple, i són també més freqüents entre les dones amb nivell educatiu més 
baix. Si la cobertura de serveis és baixa i els costos d’accés a aquests serveis 
són cars, la decisió de moltes dones passa per assumir quantioses pèrdues 
econòmiques i d’oportunitats professionals al llarg del cicle vital, o bé passa 
per no tenir fills. Les expectatives de pèrdua són prou importants com per 
explicar que a Espanya la taxa de natalitat, per exemple, se situés a principi 
dels anys 2000 en un 1,2, entre les més baixes del món. 
 
En formacions socials com la nostra, precisament, la provisió de serveis 
d’atenció a la primera infància pren una rellevància especial per la baixa 
cobertura i intensitat d’altres polítiques d’ajuda a la família, tant per la via 
fiscal com mitjançant transferències. A més, cal afegir-hi l’escassa cobertura 
remunerada del permís de maternitat i paternitat, el creixement que 
experimenta el nombre de llars monoparentals (les quals majoritàriament són 
encapçalades per dones) o el caràcter incomplet dels canvis de rol de gènere 
que facin que els homes participin més en les tasques de l’àmbit privat.  
 
En aquesta línia, és evident que la provisió de serveis de qualitat d’atenció a la 
primera infància no és l’únic aspecte que cal considerar en la provisió 
d’oportunitats de conciliació laboral i familiar. Altres polítiques d’ajuda a la 
família –especialment en l’àmbit de la cobertura del permís de maternitat– 
són necessàries, com ho són també especialment la introducció de reformes 
laborals que introdueixin flexibilitat horària o canvis en els incentius a les 
empreses (i en la cultura professional d’aquestes) que facin viable les 
possibilitats de compatibilitzar millor els temps laboral i familiar. En tot cas, 
els efectes positius d’una bona cobertura i d’una bona qualitat dels serveis 
públics d’atenció a la primera infància sobre les oportunitats de conciliació 
són innegables. 
 
2.3. L’atenció a la primera infància com a estratègia d’inversió social 
 
Si les raons exposades fins ara justifiquen àmpliament els avantatges de la 
inversió social en els serveis d’atenció a la primera infància des del punt de 
vista dels beneficis individuals per als infants i les seves famílies, hi ha altres 
factors que reforcen la utilitat d’aquesta inversió des d’una perspectiva 
col·lectiva o social. Com assenyala la mateixa OCDE, és cada vegada més 
estesa la idea de l’educació i l’atenció primerenca dels infants com a bé públic, 
equivalent, per tant, a qualsevol altre bé bàsic com l’educació obligatòria o els 
serveis de salut.  
 
Els beneficis socials de la inversió en serveis educatius i de cura a la primera 
infància abasten diferents dimensions. D’una banda, la societat del 
coneixement requereix unes habilitats cognitives i comunicatives sòlides com 
a capital necessari per a una bona inserció professional. En aquest sentit, és 
clau considerar que la base d’aquestes habilitats es constitueix als primers 
anys de vida, i que l’estimulació precoç i la motivació per a l’aprenentatge són 
aspectes que fonamenten el desenvolupament d’habilitats posteriors. Per tant, 
els requeriments associats a les necessitats laborals de flexibilitat, versatilitat 
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i creativitat de la força de treball, aspectes considerats fonamentals per a la 
competitivitat econòmica en la societat de la informació, fan aconsellable la 
inversió social en serveis de qualitat d’atenció a la primera infància.  
 
Complementàriament, la correspondència ja esmentada de l’accés a una llar 
d’infants amb indicadors relatius al rendiment acadèmic, a l’abandonament 
educatiu o a les conductes socialment disruptives són factors que justifiquen 
la utilitat pública de la inversió en escoles bressol. Això es tradueix tant en 
guanys de cohesió social com en estalvi econòmic.  
 
Tampoc són menors els efectes de la inversió pública en aquests serveis sobre 
la generació d’ocupació, i especialment sobre la generació d’ocupació 
femenina. Bona part dels factors que expliquen el creixement de l’activitat 
laboral femenina en les societats avançades correspon al creixement de 
l’ocupació dels serveis, i especialment dels serveis d’atenció a les persones. 
 
Si és destacable la importància de la provisió d’aquests serveis com a política 
activa d’ocupació, també ho és com a política de natalitat, aspectes 
especialment importants en societats que presenten encara nivells 
relativament baixos d’ocupació femenina i, alhora, nivells baixos de fertilitat.  
 
I finalment, tal com ja s’ha comentat anteriorment, un dels guanys més 
significatius derivats de la inversió social en serveis d’atenció a la primera 
infància es palesa a facilitar la no-interrupció de la trajectòria professional de 
les dones. Aconseguir cobrir amb finançament públic el cost d’oportunitat de 
tenir fills suposa no solament compensar els costos privats directes i 
indirectes que es deriven de la interrupció laboral, sinó que comporta un 
guany fiscal net si s’evita la interrupció laboral, la qual, en països 
mediterranis, es pot allargar gairebé tres anys o, fins i tot, esdevenir definitiva. 
Qualsevol càlcul cost-benefici que associï la provisió d’una plaça en una llar 
d’infants i la compensació fiscal de la no-interrupció laboral de la mare 
(calculant la pèrdua d’ingressos al llarg del cicle vital) fa evident el guany net 
que resulta la inversió pública en aquests serveis.  
 
Aquest aspecte és, evidentment, molt important a l’hora de valorar les 
opcions dels models de provisió de serveis d’atenció a la primera infància. 
Nivells elevats de cobertura del servei poden tenir un efecte marginal sobre la 
no-interrupció de la trajectòria laboral de les mares si el cost per a l’usuari és 
elevat. Lògicament, un model de provisió que comporti a l’usuari elevats 
costos tindrà també efectes sobre l’equitat del sistema, i deixarà fora de 
l’accés al servei els sectors socials amb més propensió a la interrupció laboral 
temporal o definitiva. Contràriament, un nivell de provisió pública amb un 
baix cost per a l’usuari resulta més car a curt termini per a l’Administració 
pública, però a mig termini comporta elevats guanys des del punt de vista de 
tots els aspectes assenyalats fins ara. 
 
2.4. L’impacte de la inversió en educació en la primera infància sobre la 
reducció de les desigualtats socioeducatives 
 
Finalment, un darrer àmbit de conseqüències positives que es deriven de la 
inversió social en serveis d’atenció i cura a la primera infància se situa en el 
terreny de la reducció de les desigualtats educatives. Ja s’ha comentat 
anteriorment l’impacte que genera l’accés als serveis educatius sobre el 
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rendiment i la socialització escolar dels infants, i com aquest accés neutralitza 
les desigualtats de capital educatiu familiar. 
 
Val a dir, però, que l’escassetat d’oferta pública produeix desigualtats 
socioeconòmiques en l’accés al servei. I també afavoreix l’emergència de 
desigualtats territorials en els territoris que no són capaços de desenvolupar 
oferta privada. És per aquest motiu que esdevé essencial la inversió pública en 
la generació d’aquests serveis. 
 
Convé tenir present que aquestes desigualtats no solament tenen 
conseqüències directes sobre l’accés, sinó que tenen notables efectes 
encadenats sobre altres qüestions, algunes de les quals ja s’han assenyalat en 
aquesta introducció. 
 
Així, es pot parlar d’efectes desiguals sobre la probabilitat d’interrompre la 
trajectòria laboral i, per tant, sobre les pèrdues potencials d’ingressos al llarg 
del cicle vital, d’efectes desiguals en les oportunitats de socialització dels 
infants en entorns educatius decisius de cara a les oportunitats educatives 
posteriors, d’efectes desiguals sobre el grau de necessitat d’unes xarxes 
familiars que es tendeixen a debilitar en les societats meridionals, o d’efectes 
desiguals sobre la distribució social de l’atur femení i de les possibilitats 
d’emancipació econòmica de les dones.  
 
És interessant, a més, constatar que aquestes desigualtats produeixen efectes 
diferents sobre el grau de pressió i desenvolupament de serveis d’atenció a la 
primera infància. És a dir, no solament es fa evident que aquests serveis són 
més necessaris allà on hi ha més ocupació femenina, sinó que en la mesura 
que faciliten l’activitat laboral femenina acaben sent serveis més demanats i 
estesos en aquests entorns. L’accés a l’esfera laboral i a l’esfera pública de les 
dones comporta que hi hagi també més pressió per aquest tipus de serveis, 
com ho mostra la correlació positiva, en el cas de Catalunya, entre la 
presència de dones regidores als ajuntaments i el nombre de places en llars 
d’infants3. La pressió de la demanda, en canvi, és més baixa en els entorns en 
els quals la taxa d’activitat femenina és més baixa, o l’abandonament de les 
trajectòries laborals de les mares és més probable com a conseqüència de la 
manca de serveis o de l’elevat cost d’aquests. Una política que només s’ocupi 
de satisfer la demanda que pressiona, per tant, pot oblidar la importància 
d’atendre les necessitats en els entorns socials i territoris amb menys veu, 
però on és més important invertir des del punt de vista de l’equitat educativa, 
tant present com futura. 
 

                                                 
3 González, M.J. (2005) “Igualando por la base: oportunidades de educación y de cuidado de la 
primera infancia en España”. A: Navarro, V. (Coord.) La situación social en España. Barcelona: Ed. 
Biblioteca Nueva, Vol.I. 
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3. LA SITUACIÓ DE CATALUNYA EN EL MARC DE LES POLÍTIQUES 
D’EDUCACIÓ I CURA DE LA PRIMERA INFÀNCIA ALS PAÏSOS 
EUROPEUS I A L’ESTAT ESPANYOL 
 
Els beneficis socials que genera la inversió en serveis d’atenció a la primera 
infància han fet que molts països prioritzin el desenvolupament de les 
polítiques d’educació i cura adreçada als infants menors de tres anys. A escala 
europea, la importància d’aquestes polítiques es posà de manifest, per 
exemple, en la darrera reunió del Consell Europeu tinguda a Barcelona l’any 
2002, que va servir per evidenciar l’escassa cobertura de centres adreçats a 
aquest col·lectiu i el dèficit estructural de polítiques específiques. En aquesta 
reunió, es va instar els Estats membres de la Unió Europea a assolir la fita 
mínima d’un 33% d’infants menors de tres anys escolaritzats abans de l’any 
2010, i d’un 90 % per als de tres anys4. Això mostra que des de l’àmbit polític hi 
ha un clar reconeixement de les necessitats d’ampliar l’oferta de places en 
centres de cura infantil.  
 
Precisament, l’objectiu d’aquest apartat de l’Informe consisteix a descriure 
l’estat de la qüestió pel que fa a les polítiques d’atenció a la primera infància i 
al desenvolupament actual dels serveis d’educació i cura infantil als països 
occidentals europeus, i en el cas específic de l’Estat espanyol. Aquesta anàlisi 
és interessant per contextualitzar la situació de Catalunya i valorar des d’una 
perspectiva comparada les polítiques que es duen a terme al nostre país. 
 
3.1. Polítiques d’educació i cura de la primera infància als països europeus 
 
Quan es parla de polítiques d’educació i cura de la primera infància, és 
important tenir en compte que s’està fent referència a una gran diversitat de 
mesures, no delimitades exclusivament a la provisió de serveis de caràcter 
escolar. Catalunya presenta un model de provisió de serveis caracteritzat 
eminentment per l’oferta escolar de zero a dos anys, però aquesta situació 
difereix sensiblement de molts altres països europeus.  
 
En aquesta línia, diversos estudiosos suggereixen que l’estudi de la cura i 
l’educació infantil requereix una visió integral que tingui en compte el conjunt 
d’opcions que tenen les famílies a l’abast per educar i tenir cura dels fills 
(centres educatius, serveis de cura a la llar, programes d’atenció a la família de 
caràcter comunitari, etc.). Aquest enfocament permet copsar de forma 
completa els diversos models existents i dimensionar convenientment l’esforç 
financer realitzat pels diferents estats en aquest àmbit, alhora que posa sobre 
la taula la possibilitat de diversificar  les polítiques d’educació i cura de la 
primera infància, d’acord amb unes necessitats familiars que actualment 
estan cada cop més diversificades. 
 
Aquest plantejament ha estat assumit per alguns organismes internacionals, 
com l’OCDE, que utilitza el terme genèric de serveis d’escolarització i cura a 
una edat primerenca (Early Childhood Education and Childcare, ECEC)  per fer 
referència a l’etapa prèvia a l’educació obligatòria, independentment del lloc 
                                                 
4 Consell Europeu (2002). Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Barcelona. 15 i 16 de Març 
de 2002. (Disponible a: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/70829.pdf, 
consultat: 1/08/2004). 
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on s’organitzi la cura (a l’entorn familiar o en un centre), de l’administració 
encarregada de proveir el servei, del finançament disponible o dels objectius 
perseguits. En conseqüència, des d’aquesta visió, a més dels centres 
educatius, també s’inclouen les prestacions econòmiques que tenen com a 
objectiu directe l’atenció i la cura dels infants, així com les llicències que 
ofereixen temps als pares i les mares per fer-se càrrec personalment de la 
cura dels fills. En quedarien excloses, en canvi, les prestacions econòmiques 
per fill a càrrec o les beques per naixement adreçades a compensar el cost de 
la formació familiar.  
 
De fet, no solament hi ha diferències entre països amb relació als models 
adoptats d’educació i cura de la primera infància, sinó també en la manera 
d’entendre i articular els drets educatius i la cura dels menors. No és el 
mateix un centre de guarda i custòdia, un centre de caràcter assistencial per a 
menors amb risc d’exclusió social o un centre de caràcter educatiu, per posar-
ne alguns exemples. De la mateixa manera, hi ha països generosos en la 
creació de serveis i ajudes directes per a la cura de la infància, i països que es 
decanten més per les desgravacions o les prestacions econòmiques perquè les 
famílies decideixin, dins de les seves possibilitats, el tipus d’atenció o de 
serveis que prefereixen. En funció de com es configurin els drets, l’educació i 
la cura de la primera infància recaurà més en el sector públic o en el privat. 
 
Alhora, també cal tenir present les diferències entre països en el context 
polític, cultural, educatiu i social. Dins dels països europeus, hi ha diferències 
quant a les tradicions culturals de cura infantil, als sistemes educatius i a 
l’organització de l’educació escolar, als models de l’Estat del benestar o a la 
seva percepció sobre la responsabilitat pública o privada de la cura de la 
primera infància. Aquest darrer factor té una importància clau, atès que cada 
país desenvolupa el seu propi sistema de cura d’acord amb la seva tradició en 
la identificació de necessitats i en la provisió de benestar. Les diferències en 
les estructures familiars, la disponibilitat de l’ajuda informal, l’impacte dels 
moviments feministes en el desenvolupament de les polítiques socials o la 
participació de les dones amb fills en el mercat de treball, entre altres, són 
també factors que han influenciat la configuració de les mesures destinades a 
l’atenció de la infància als països europeus occidentals. 
 
Per tot això, resulta extraordinàriament complex fer una comparació a escala 
internacional de les polítiques d’atenció a la infància. Aquí cal afegir la 
dificultat provocada per l’escassetat de dades disponibles i, sobretot, per la 
manca de dades realment comparables entre països5. En els darrers anys, la 
Comissió Europea ha encarregat diferents informes comparatius per avaluar 
la disponibilitat i l’accessibilitat de les dades estadístiques sobre els serveis de 
cura infantil. Aquests estudis assenyalen l’extraordinària dificultat per obtenir 
dades estadístiques fiables i comparables dins de l’àmbit europeu6, com a 
conseqüència de la manca d’harmonització dels diferents sistemes 

                                                 
5 Eurostat (2004). Development of a methodology for collection of harmonised on childcare. Working 
papers and Studies. THEME 3: Population and social conditions. Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities. (Disponible a: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/reconcil_en.html consultat: 1/08/2004). 

6 El 1996 la Comissió Europea establí una xarxa d’estudis sobre els serveis d’atenció a la infància 
i sobre les mesures de conciliació de l’ocupació amb les responsabilitats familiars (European 
Comission Network on Childcare). 
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d’indicadors estadístics nacionals i de l’enorme diversitat de polítiques de 
cura de la infància que caldria considerar. Només en el cas català, hi ha 
serveis de cura a domicili, centres privats subvencionats, centres privats no 
regulats, centres escolars públics, guarderies laborals, ludoteques, etc.  
 
Les dificultats per estudiar els serveis d’educació i cura dels infants 
reflecteixen, en certa manera, el desinterès que hi ha hagut fins ara per part 
dels poders públics en el tram d’edat de zero a tres anys. L’explicació 
d’aquesta manca d’interès rau en la percepció, força generalitzada, que les 
polítiques d’atenció i cura de la infància constitueixen una actuació 
transversal amb repercussions en diferents àmbits socials, de tal manera que 
la responsabilitat d’impulsar aquestes polítiques queda més dissolta. Sense 
anar més lluny, ja s’ha comentat anteriorment que el desenvolupament de 
serveis d’atenció a la primera infància incideix de manera positiva en 
l’activació del mercat laboral i en la igualtat d’oportunitats de gènere, i 
constitueix una de les eines fonamentals per promoure la conciliació entre la 
vida laboral i familiar7.  
 
A continuació, es compara la situació dels diferents països de la Unió Europea 
(15) amb relació a les polítiques d’educació i cura de la primera infància, i més 
específicament, en relació amb algunes de les principals opcions de què 
disposen les famílies, com ara les llicències parentals i els serveis de cura i 
educació infantil. 
 
3.1.1. Les llicències parentals als països de la UE-15 
 
Les llicències per a la cura dels infants són formes regulades d’absència del 
lloc de treball o d’interrupció de les prestacions laborals habituals amb la 
finalitat d’atendre el naixement i la criança dels fills. Aquestes llicències, a 
més, comporten beneficis socials ja sigui en forma de prestacions 
econòmiques o de drets de protecció social. Actualment, hi ha tres tipus de 
llicències que concedeixen temps a les famílies amb fills:  

a) Llicència de maternitat: adreçada a protegir la salut de la mare i el 
nadó durant les darreres setmanes de l’embaràs i el naixement;  

b) Llicència de paternitat: adreçada a facultar el pare perquè pugui fer-se 
càrrec de les responsabilitats familiars durant els primers dies 
posteriors al part; 

c) Llicència parental: estrictament relacionada amb la cura dels fills.  

El gràfic 1 ofereix una representació visual de la coordinació de les tres 
llicències (maternal, paternal i parental) en cadascun dels estats de la Unió 
Europea (UE-15) l’any 2000, i il·lustra, a tall de síntesi, el nombre total de 
setmanes que podria gaudir una unitat familiar biparental en el supòsit que 
tant el pare com la mare gaudissin de tots els permisos al seu abast de 
manera consecutiva després del naixement del fill. Igualment, les diferents 

                                                 
7 De fet, les directives aprovades pel Consell de Ministres de la UE en aquesta matèria són 
mesures mixtes de política laboral i familiar. Un exemple d’això és la decisió, esmentada a 
l’inici d’aquest apartat, d’incrementar els serveis d’atenció als infants entre zero i tres anys 
aprovada pel Consell Europeu l’any 2002 amb l’objectiu d’impulsar l’ocupació femenina.  
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trames del diagrama representen els pagaments que comporta cada període 
d’excedència. 
 
Gràfic 1. Nombre consecutiu de setmanes amb llicències a temps complert 
disponibles després del naixement segons el tram de substitució salarial: 
Estats de la UE-15 (2000) 

 
* El gràfic mostra el nombre total de setmanes de llicència parental que poden utilitzar els 
pares després del naixement de manera consecutiva. 
 
Font: Lapuerta, I. 2004. 
 
El gràfic 1 també il·lustra les diferències pel que fa a la intensitat protectora 
de les llicències dins dels països de la UE (UE-15). Hi ha un primer grup de 
països que es caracteritza per oferir llicències relativament breus d’unes 40 
setmanes i períodes encara més breus de compensació econòmica que en cap 
cas supera les 17 setmanes. Dins d’aquest grup es troben països com Grècia, 
Holanda, Irlanda, Portugal i el Regne Unit.  Bèlgica també es podria incloure 
dins d’aquest grup pel que fa a la duració, encara que tot el període de 
llicència comporta algun tipus de compensació econòmica.  
 
Un segon grup de països es caracteritza pel fet d’oferir el dret a les llicències 
parentals durant un període molt més ampli, que oscil·la entre les 55 
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setmanes (Itàlia) i les 116 (Alemanya). Aquest grup de països comparteix un 
tret en comú: l’existència de retribucions en pràcticament tot el període de 
duració de la llicència.  
 
I finalment, un tercer grup de països, entre els quals es troba Catalunya, està 
constituït per països molt heterogenis que ofereixen períodes molt amplis de 
llicència, fins a 156 setmanes, amb intensitats protectores —mesurades en 
termes de substitució salarial— molt diferents. Així, per exemple, Espanya, i 
per extensió Catalunya, només reconeix una compensació monetària 
equivalent al 100% del salari durant les 16 setmanes de la llicència per 
maternitat, i durant els 15 dies de permís exclusiu de paternitat que incorpora 
per primera vegada la Llei orgànica d’igualtat aprovada el 2007 pel Govern 
espanyol, mentre que la resta del període de llicència no comporta cap 
retribució. La situació és més o menys similar a França, amb la particularitat 
que després del naixement del primer fill només té 10 setmanes de llicència 
per maternitat amb una compensació econòmica del 84% del salari. Aquests 
percentatges, però, varien depenent de l’ordre de naixement del fill. Per 
exemple, a França, a partir del segon fill es pot gaudir de tot el període de 
llicència amb una compensació fixa de 477,32 € mensuals (dades del 2002). En 
països com Finlàndia, en canvi, durant les primeres 45 setmanes s’aplica un 
percentatge de substitució salarial del 70% i les 111 setmanes restants s’aplica 
una quantitat fixa. 
 
De totes les llicències abans esmentades, la parental és la modalitat 
específicament adreçada a la cura dels infants una vegada exhaurida la baixa 
per maternitat/paternitat. Les llicències parentals, per tant, són les úniques 
que poden constituir un recurs alternatiu o complementari als serveis de cura. 
A l’hora d’analitzar les llicències parentals, a més de la duració i la 
compensació econòmica que comporten, s’han de tenir en compte altres 
factors igualment rellevants.  
 
El primer d’aquests és la configuració i la titularitat d’aquest dret. Hi ha 
països que han dissenyat la llicència parental com un dret familiar que es pot 
compartir entre el pare i la mare, enfront d’altres països que només 
reconeixen el dret individual en l’ús de les llicències. Així, per exemple, 
Alemanya, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França i Itàlia han optat per la 
primera d’aquestes opcions, mentre que Bèlgica, Holanda, Irlanda, 
Luxemburg, Portugal o el Regne Unit han optat per la segona. Espanya i, per 
extensió, Catalunya, s’inclouen entre aquests darrers. En països com Suècia es 
produeix una situació mixta, perquè un dels pares pot transferir a l’altre la 
titularitat de la llicència, a excepció de dos mesos que són de gaudiment 
obligatori per part del pare (comunament, es coneix com un recurs que el pare 
“utilitza o es perd”).  
 
La flexibilitat per gaudir de les llicències parentals també presenta 
diferències importants entre els estats de la UE dels 15. Alguns dels països 
reconeixen la possibilitat de gaudir de la llicència a temps parcial o de dividir-
ne la duració total en períodes temporals més breus per atendre necessitats 
puntuals relacionades amb la cura dels fills. En concret, deu dels quinze 
països han regulat la possibilitat de reduir la jornada laboral. Aquests països, 
entre els quals hi ha Catalunya, són Espanya, Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
Dinamarca, Finlàndia, França, Luxemburg, Portugal i Suècia. La majoria  
reconeix compensacions econòmiques proporcionals a la reducció de la 
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jornada laboral, a excepció d’Espanya i Portugal, on les reduccions no són 
retribuïdes. El nombre d’anys durant els quals es reconeix el dret a la llicència 
parental està vinculat en tots els països a l’edat del fill. Així, a Àustria es pot 
fer ús de la llicència fins que l’infant faci els dos anys, a Espanya (i Catalunya), 
Alemanya, Finlàndia, França i Grècia, fins que en faci tres, a Bèlgica, fins els 
quatre anys, a Irlanda, Luxemburg i Regne Unit, fins als cinc anys, a Portugal, 
fins als sis anys, a Holanda, Itàlia i Suècia, fins als vuit anys, i a Dinamarca, 
fins als nou anys de l’infant. 
 
Pel que fa a la duració de les llicències parentals, hi ha països que ofereixen 
excedències relativament llargues que oscil·len entre un mínim de tres mesos 
(el cas de Bèlgica o Portugal) i un màxim de tres anys (el cas d’Alemanya, 
Finlàndia o França). Entre aquests darrers s’hi troba Espanya i, per extensió, 
Catalunya. Igualment, la diversitat és molt gran pel que fa a la quantitat 
econòmica que comporten les llicències. Diversos països  (Espanya, Grècia, 
Holanda, Irlanda, Portugal i el Regne Unit) no reconeixen cap mena de 
compensació econòmica durant el període de gaudiment de la llicència, entre 
els quals hi ha Catalunya, mentre que altres reconeixen algun tipus de 
compensació econòmica. Dins d’aquest grup s’hi troben, d’una banda, els 
països que garanteixen una determinada taxa de substitució salarial (a Itàlia 
és del 30% del salari i a Dinamarca del 60% de la prestació equivalent per 
situacions d’atur),i d’altra banda, els països que concedeixen una quantitat 
fixa. En aquest darrer grup, hi ha països com Alemanya i Àustria (en ambdós 
casos la percepció de l’ajut està condicionada a un determinat nivell de renda 
familiar), o Bèlgica, Luxemburg i França (només reconeix la compensació 
econòmica a partir del segon fill). Per la seva banda, Suècia i Finlàndia han 
establert un sistema mixt d’ajudes. Així, per exemple, Suècia concedeix una 
quantitat equivalent al 80% del salari durant dotze mesos, seguits de tres 
mesos durant els quals la quantitat és fixa i de tres mesos addicionals sense 
compensació econòmica. I Finlàndia atorga una compensació del 70% del 
salari durant aproximadament set mesos (en concret, 158 dies laborables) i 
cobreix la resta del període de llicència parental amb una quantitat fixa a la 
qual s’afegeixen determinats suplements en funció de l’edat de l’infant, la 
grandària de la llar i la renda de la unitat familiar. 
 
Finalment, cal recordar que l’existència de diferents opcions per obtenir 
temps per prendre cura dels infants no implica necessàriament l’ús 
d’aquestes excedències per part de les famílies. El fet que s’utilitzin depèn de 
molts factors, com ara la quantitat de les prestacions, les facilitats donades 
per les empreses per gaudir d’aquestes absències laborals, els estímuls i la 
publicitat que en reben dels poders públics i, fins i tot, del seu prestigi o 
concepció social, tema especialment rellevant pel que fa a l’ús d’aquests 
instruments per part dels pares. Val a dir que l’ús de les llicències parentals 
pot implicar despeses molt elevades, especialment si les excedències són de 
llarga durada, així com dificultats per incorporar-se al mercat de treball sense 
comptar els perjudicis per la pèrdua de la categoria laboral o salarial. 
 
La utilització de les excedències per a la cura dels infants actualment té un 
clar biaix de gènere, atès que els usuaris principals en són les mares. Per 
aquesta raó alguns països han creat mesures de discriminació positiva 
adreçades als pares per tal d’engrescar-los a sol·licitar excedències, ja sigui 
mitjançant complements en temps o en diners. Aquestes mesures han animat 
un nombre més alt de pares a gaudir de les llicències parentals, però les xifres 
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són encara força testimonials. Concretament, a Suècia, l’any 2000 
aproximadament el 75% dels pares va gaudir d’una part de la llicència de 
paternitat, però després només van tenir la titularitat del 15% de totes les 
llicències parentals8. Un percentatge, aquest últim, que a primera vista, pot 
semblar insignificant, però que és comparativament superior al d’altres 
països. A Finlàndia, per exemple, mentre l’any 2000 el 63% dels pares va 
gaudir de la llicència per paternitat, només un 2% va fer ús de la llicència 
parental. Una proporció molt semblant de pares va gaudir de les llicències 
parentals a França i una proporció encara més baixa, d’un 1%, a països com 
Alemanya. En realitat, pocs països porten a terme polítiques per incentivar la 
participació dels pares en les tasques de cura. Una excepció significativa és la 
iniciativa sueca d’oferir uns mesos exclusivament adreçats als pares. 
 
En resum, l’anàlisi de les llicències per a la cura dels infants posa de manifest 
que Catalunya, en comparació amb la resta de països europeus, presenta 
polítiques de permisos extensos des del punt de vista de la duració temporal, 
però restrictius des del punt de vista de la compensació econòmica. Aquesta 
situació, similar a la dels països del sud d’Europa com Grècia o Portugal, 
resulta coherent amb el model d’Estat del benestar imperant al nostre país, 
caracteritzat pels baixos nivells de despesa social, pel poc desenvolupament 
dels serveis públics i per l’elevada responsabilitat de les xarxes informals en la 
cobertura de les necessitats socials bàsiques. La situació és oposada, en canvi, 
a la de països nòrdics com Finlàndia, Suècia o Dinamarca, amb models de 
benestar socialdemòcrates caracteritzats pel paper central de l’Estat i dels 
serveis públics a l’hora de garantir la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i la 
provisió de drets socials bàsics, com és el de la cura a la primera infància. 
Igualment, també és oposada a la de països continentals com Alemanya o 
Àustria, amb models de benestar conservadors, caracteritzats pel paper 
subsidiari de l’Estat i per la intervenció de serveis públics quan la família no 
aconsegueix cobrir les necessitats socials bàsiques. Per la seva banda, en 
països anglosaxons com Irlanda o el Regne Unit, situats en el model de 
benestar liberal en què l’Estat juga un paper residual, en què el mercat és el 
responsable de proveir els serveis bàsics, les llicències també són restrictives 
des del punt de vista de la retribució econòmica, com succeeix a Catalunya, 
però també ho són des del punt de vista de la durada temporal. 
 
3.1.2. Els serveis d’escolarització i cura infantil als països de la UE 
 
Una altra opció per atendre els infants un cop exhaurides les llicències 
parentals, o en cas que aquestes no hagin estat utilitzades, consisteix a 
transferir la responsabilitat de la cura infantil a terceres persones o a centres 
especialitzats. El gràfic 2 mostra el percentatge de menors de tres anys que 
utilitzen serveis d’educació i cura segons la definició genèrica de l’OCDE 
descrita al començament de l’apartat anterior (aquí s’inclou des de la cura a 
domicili fins als centres educatius).  
 
El gràfic posa en evidència la gran distància que encara separa un nombre 
important de països pel que fa als nivells de cobertura recomanats pel Consell 

                                                 
8 Vegeu Eurostat (2004). Development of a methodology for collection of harmonised on childcare. 
Working papers and Studies. THEME 3: Population and social conditions. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities. (Disponible a: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/reconcil_en.html consultat: 1/08/2004). 
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Europeu. Els països que actualment estan molt per sobre dels nivells 
recomanats són Dinamarca (68%), Suècia (48%) i Noruega (40%). Dinamarca és, 
de fet, un dels països amb els nivells més alts de cobertura en serveis per a la 
primera infància dels països industrialitzats occidentals. Anglaterra (34%) i 
Irlanda (38%) apareixen, també segons les dades de l’OCDE, amb nivells just 
per sobre del 33% recomanat. 
 
Per la seva banda, Catalunya es troba just per sota, però està ben posicionada 
per poder assolir l’objectiu del 33% per al 2010. En la franja mitjana-baixa, al 
voltant del 30%, també hi ha països com Finlàndia, França, Bèlgica i Holanda. 
Espanya, en canvi, està situada entre els països amb els percentatges més 
baixos en l’ús dels serveis de cura infantil, amb percentatges inferiors al 20%, 
juntament a Grècia, Itàlia o Portugal, països del sud d’Europa, o Àustria i 
Alemanya.  
 
Gràfic 2. Ús de serveis d’escolarització i cura infantil dels infants de 0 a 2 
anys en països europeus (1997-2006) 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’OCDE (2001, 2005) i del MEC (2006). 
 
Nota: l’any de l’estadística apareix entre parèntesi. Les dades d’Irlanda corresponen a la 
proporció de menors de cinc anys en centres privats, informació no disponible per al conjunt 
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del Regne Unit en l’informe de l’OCDE (2001)9. Les dades per a Espanya i Catalunya reflecteixen 
únicament la proporció d’infants escolaritzats. 
 
Tal com s’ha comentat anteriorment, el model de serveis d’atenció i cura a la 
primera infància difereix substancialment entre països, no solament pels 
nivells de cobertura, sinó també per les característiques del servei. Catalunya, 
a diferència de molts altres països, té un model eminentment d’atenció 
escolar. Aquesta diversitat de models provoca que els patrons d’escolarització 
per països siguin diferents i no es corresponguin necessàriament amb els 
nivells de cobertura descrits al Gràfic 2 (sobre l’ús dels serveis generals de cura 
infantil). Mentre que Catalunya se situa en una posició intermèdia en la 
provisió de serveis a la primera infància, ocupa una de les posicions 
capdavanteres en l’escolarització dels zero als dos anys. 
 
De forma similar, la taula 1 recull la situació comparada de Catalunya en els 
nivells d’escolarització als tres anys. L’objectiu marcat pel Consell Europeu per 
al 2010 se situa en el 90% de la població infantil escolaritzada, i Catalunya ja 
supera aquesta previsió. Igualment com succeïa amb l’objectiu d’atenció de la 
població infantil de zero a dos anys, en aquesta edat també hi ha països que 
s’allunyen considerablement de l’objectiu marcat pel Consell Europeu. Aquest 
és el cas, per exemple, d’Alemanya, Luxemburg, Àustria, Finlàndia, Irlanda, 
Holanda i Grècia, països que presenten tots  una taxa d’escolarització inferior 
al 60%. La dada realment significativa de la taula 1 és, però, que països tan 
heterogenis com França, Bèlgica, Itàlia o Espanya estiguin per sobre de països 
capdavanters en serveis de cura per a la primera infància com Dinamarca o 
Suècia (vegeu gràfic 2). La raó per la qual països del sud d’Europa abasten 
nivells d’escolarització relativament alts als tres anys rau en una presència 
més gran del sector públic en l’educació en el tram 3-6 anys i en la integració 
de la cura infantil dins del sistema educatiu. 
 
Taula 1. Edat d’inici de l’educació voluntària, de l’educació obligatòria i 
percentatge d’infants de 3 anys escolaritzats als països de la UE-15 (2004) 

 

Edat típica a 
l’escolarització 

voluntària 

Edat a 
l’escolarització 

obligatòria 
Escolarització 
als 3 anys (%) 

  França 2-3   6 100,0 
Bèlgica 2,5-3 6 99,8 
Itàlia  3 5,5 98,7 
Catalunya 2-3 6 97,6 
Espanya 2-3 6 94,1 
Dinamarca 2-5 7 83,0 
Suècia 3-5 7 82,1 
Alemanya 3 6 71,1 
Portugal  3-5 6 63,2 
Regne Unit 2-4 5 55,2 
Àustria 3-5 6 46,5 
Luxemburg 3 6 38,6 
Finlàndia 3-6 7 37,9 

                                                 
9 OECD (2001). Starting strong: Early childhood education and care. Paris: Organisation for Economic 
Cooperation and Development. 
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Irlanda 3-4 6 2,6 
Holanda  4 5 0,1 
Grècia  4-5   6 -- 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i del MEC. 
 
La cobertura, no obstant això, no és l’única variable que cal tenir en compte a 
l’hora de valorar l’adequació dels serveis d’atenció i cura dels infants. Dit 
d’una altra manera, el fet de disposar d’un nombre elevat de serveis no 
necessàriament comporta un millor model d’atenció a la infància. A més 
d’atendre els menors, cal garantir una oferta adequada de serveis de qualitat, 
accessibles des del punt de vista econòmic i geogràfic, així com flexibles per a 
les famílies. En conseqüència, s’han d’introduir altres dimensions de caràcter 
més qualitatiu per valorar realment els diferents models d’atenció a la 
primera infància. A continuació se n’exposen algunes. 
 
Les competències en la gestió de l’oferta 
 
La primera dimensió que cal tenir en compte és la gestió administrativa dels 
serveis. Actualment, hi ha una clara tendència cap a la descentralització 
administrativa de les competències en l’àmbit de l’educació i cura de la 
primera infància. En principi, la descentralització és positiva en tant que 
facilita la gestió, la planificació dels serveis i la relació de les famílies amb els 
centres. Tanmateix, aquesta descentralització afavoreix patrons territorials de 
creixement molt diversos tenint en compte innumerables factors, com ara els 
grups de pressió, la riquesa del territori, la ideologia política dels governs 
locals, etc. Les diferències territorials pel que fa als nivell de cobertura i als 
enfocaments de les escoles infantils són molt freqüents dins dels països 
europeus.  
 
A Bèlgica, per exemple, conviuen diferents models de cura infantil: una 
orientació més assistencial a la comunitat francòfona i una orientació més 
educativa a la comunitat de Flandes. A Itàlia, on hi ha enormes desigualtats 
territorials, les escoles són gestionades pels governs locals que, tanmateix, 
tenen un marge d’acció molt limitat per respondre a la demanda de places 
públiques per part de les famílies, atès que no poden recaptar fons específics 
per al finançament de les escoles. La situació actual dibuixa un mapa de grans 
desequilibris territorials en el desenvolupament dels serveis de cura i d’una 
oferta pública molt reduïda. Aquesta situació és molt semblant al cas català, 
on els municipis poden prendre iniciatives per crear serveis, tot i que no 
sempre poden assumir  totes les despeses. 
 
Als països nòrdics els governs locals no solament tenen competències en la 
gestió de serveis públics, sinó que, a més, tenen la competència de recaptar 
fons específics i gestionar, per a les famílies que així ho sol·liciten, personal de 
cura a domicili oficialment registrat, l’ús del qual està subjecte a 
desgravacions fiscals. En aquest cas, els municipis assumeixen la plena 
responsabilitat d’atendre la primera infància i ofereixen, fins i tot, la 
possibilitat que les famílies puguin reclamar compensacions econòmiques als 
ajuntaments que no els garanteixen places a les escoles infantils públiques. Es 
pot afirmar que en aquests països el sector públic ha donat una resposta força 
eficaç a la demanda de serveis per a la primera infància per part de les 
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famílies i, de retruc, n’ha aconseguit un alt grau d’acceptació i d’ús 
indistintament del nivell de renda de les famílies.  
 
Les competències en l’ordenació i la regulació de l’oferta 
 
La segona dimensió que defineix el tipus de models d’atenció a la infància 
està relacionada amb l’administració que assumeix la responsabilitat de 
proveir els serveis i vetllar perquè aquests siguin de qualitat (Ministeri 
d’Educació, Benestar Social, Salut Pública, etc.). En principi, els sistemes 
educatius normalment es valoren més positivament que no pas els 
assistencials pel seu vessant pedagògic, a més de la seva coherència i 
continuïtat pel que fa al cicle formatiu dels infants tan bon punt neixen 
(European Commission Network on Childcare10). La integració de la cura infantil en 
el sistema educatiu implica entendre els serveis com un bé públic d’accés 
universal i no pas com un servei adreçat a cobrir les necessitats específiques 
de les famílies. Els serveis integrats dins del sistema educatiu tenen, a més, 
l’avantatge de ser menys dependents dels cicles econòmics per garantir-ne el 
finançament. Tanmateix, pocs països han aplicat la integració de l’etapa 
voluntària (0-3 anys) dins del sistema educatiu. Els països que, com Catalunya, 
sí que ho han fet són França, Itàlia, Espanya i els països escandinaus. La 
integració dels infants menors de tres anys dins del sistema d’educació 
infantil, però, no ha implicat la realització de esforços pressupostaris similars 
(desenvolupament del sector públic) o models de finançament. Per això, 
models educatius semblants han aportat resultats molt desiguals en termes 
de cobertura i de costos per a les famílies.  
 
L’accessibilitat econòmica a l’oferta 
 
Finalment, un altre aspecte clau dels models d’atenció als infants és 
l’accessibilitat, és a dir, el cost que assumeixen les famílies. El preu 
generalment exerceix un efecte dissuasiu en l’ús dels serveis, especialment 
entre les famílies menys benestants. De les dades disponibles, Suècia és un 
dels països on les famílies assumeixen una part més baixa del cost (un 15%) 
dels serveis d’atenció i cura de caràcter públic, mentre que als altres països 
europeus el cost en cap cas supera el 30%. El cost que assumeixen les famílies 
catalanes per a la cura dels fills a les escoles bressol públiques es troba a 
l’entorn del 25%, però menys del 50% dels infants accedeix als centres públics, 
atesa la limitada oferta de places. Per tant, moltes famílies es veuen abocades 
al sector informal (familiars, amics o coneguts) o als centres privats.  
 
 
3.2. El model de cura de la primera infància a l’Estat espanyol 
 
L’anàlisi fins aquí exposada ha ofert una panoràmica de les dimensions 
principals que configuren els models d’atenció i cura dels infants en l’àmbit 
europeu. S’han observat diferències notables entre països quant a la 
responsabilitat que adopta l’Administració pública en la cura de la primera 
infància, a la diversitat i la intensitat de les polítiques, a l’existència i la 
cobertura de centres i serveis de cura, al caràcter d’aquests centres (educatiu, 
assistencial o merament de guarda i custòdia), etc.  

                                                 
10 European Commission Network on Childcare (1996) A Review of Services for Young Children in 
the European Union 1990-1995. European Commission. DGV. Brussels: European Commission. 
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Comparativament parlant, també s’ha observat que Catalunya i Espanya 
presenten dèficits relacionats amb els serveis d’atenció a la primera infància, 
segons la concepció integral abans descrita, així com amb polítiques públiques 
que afavoreixin i donin suport a la cura familiar (llicències parentals llargues, 
però no remunerades, per exemple). També s’ha comentat que Espanya i, en 
menor grau, Catalunya estan relativament mal situades amb relació a 
l’escolarització primerenca (encara que no en l’escolarització a partir dels tres 
anys). 
 
De fet, en el context polític europeu, Catalunya i Espanya representen casos 
típics de models d’estat del benestar del sud d’Europa, caracteritzats per la 
importància de la família com a institució bàsica per garantir el benestar dels 
seus membres i, especialment, de la primera infància. Aquesta particularitat 
del sistema espanyol ha donat origen al qualificatiu d’estat familista, que 
també s’utilitza per fer referència a altres països del sud d’Europa, o de 
societat basada en el model de “solidaritat de la família extensa”11 (Ferrera, 
1996; Naldini, 2002). Aquest terme fa referència al fet que les xarxes de suport 
transcendeixen l’àmbit de la família nuclear i impliquen diverses generacions. 
L’articulació d’aquests mecanismes de suport reflecteix l’escàs 
desenvolupament de les polítiques d’atenció a la infància.  
 
 
3.2.1. Excedències per a la cura infantil: iniciatives puntuals portades a 
terme per diverses comunitats autònomes 
 
La legislació espanyola estableix la possibilitat que el pare o la mare, sense 
distinció, s’aculli a les excedències per a la cura de fills de fins a tres anys o 
redueixi la seva jornada laboral fins que l’infant faci els sis anys. Per gaudir 
d’ambdós drets, és necessari disposar d’un contracte per compte d’altri. Els 
treballadors autònoms no poden acollir-se a aquestes excedències. No es 
reconeix cap compensació econòmica en cap cas, per la qual cosa fer-ne ús 
pot comportar una disminució considerable dels ingressos de la llar. Aquesta 
situació s’agreuja en el cas d’excedències de llarga durada, pel fet que després 
del primer any es produeix la baixa de la seguretat social, cosa que afecta els 
drets derivats de la cotització, com ara la prestació d’atur o la jubilació. A més, 
la reincorporació al mateix lloc de treball només és garantida durant el primer 
any d’excedència, mentre que en el període restant només s’assegura el retorn 
a una categoria laboral equivalent. 
 
Davant les carències del sistema de llicències parentals en l’àmbit estatal, tres 
comunitats autònomes —Castella i Lleó, Navarra i el País Basc— han posat en 
marxa polítiques d’ajuts econòmics per promoure l’ús de les excedències 
parentals i, paral·lelament, facilitar la conciliació entre la vida laboral i 
familiar.  
 
A Castella i Lleó, les famílies poden sol·licitar un ajut per excedència laboral 
equivalent al 100% del salari mínim interprofessional (SMI) anual i al 125% del 
SMI en cas d’unitats familiars monoparentals. El període d’ús de la llicència és 

                                                 
11 Vegeu Ferrera, M. (1996). “The 'Southern Model' of Welfare in Social Europe”. A: Journal of 
European Social Policy, 6 (1): 17-37; Naldini, M. (2002). The Family in the Mediterranean Welfare States. 
London: Frank Cass 
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d’un any i gaudir-la està condicionat al fet d’estar per sota d’uns llindars de 
renda familiar que s’estableixen anualment. L’ingrés de l’ajut es realitza en un 
únic pagament al final de l’excedència.  
 
La Comunitat Foral de Navarra ha regulat un ajut amb caràcter universal a 
partir del segon fill. En aquest cas, el pare o la mare que s’acull a l’excedència 
percep una quantitat fixa de 330,56 euros mensuals fins que el fill compleix 
l’any (també extensible al primer fill si presenta un grau d’incapacitat superior 
al 25%) o fins que compleix tres anys si es tracta del tercer fill o successius (o 
el segon si presenta un grau d’incapacitat superior al 25%).  
 
Al País Basc, les famílies reben un ajut fins que l’infant compleix tres anys 
amb una quantitat fixa amb caràcter universal que ascendeix a 200 euros 
mensuals en cas que la mare sigui la titular de l’excedència i 250 euros si el 
titular és el pare. Aquest és un altre exemple de discriminació positiva per 
promoure la implicació dels pares en la cura infantil.  
 
A més, Navarra, País Basc i Catalunya han creat incentius econòmics per a la 
reducció de la jornada laboral per motius de cura infantil. En el cas català, 
aquests ajuts són només aplicables al personal funcionari de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Finalment, la preocupació dels governs autonòmics pels baixos índexs de 
fecunditat ha provocat que diverses comunitats autònomes hagin optat per la 
protecció de les famílies mitjançant el desenvolupament d’ajuts com 
prestacions econòmiques directes o deduccions fiscals en cas de naixements. 
 
3.2.2. Escolarització infantil a les comunitats autònomes 
 
Una altra possibilitat d’atenció dels infants menors de tres anys consisteix en 
l’escolarització en centres d’educació infantil. Si anteriorment s’ha fet esment 
que la provisió d’aquest tipus de servei al nostre país se situa en nivells 
mitjans en relació amb context europeu, val a dir que la posició de Catalunya 
és força destacada en comparació amb la situació del conjunt de l’Estat 
espanyol. Així, la taula 2 mostra que, per al curs 2005-2006, l’accés dels infants 
de zero a dos anys a aquests centres es troba per sobre del 30% a Catalunya, 
mentre que a Espanya, amb un 16,3%, la magnitud de l’escolarització és quasi 
la meitat. Aquests són percentatges que han mantingut un ritme de 
creixement constant força significatiu d’ençà la dècada dels noranta. 
 
Contràriament al que succeeix amb la primera infància, l’escolarització als 
tres anys és quasi universal, amb taxes properes al 100%. L’existència de 
polítiques públiques decidides en l’escolarització dels infants abans de l’etapa 
obligatòria, especialment com a resultat de la universalització de l’educació 
infantil de segon cicle promoguda per la LOGSE, explica l’evolució de la taxa 
als tres anys. 
 
 
 
 
 



 26

Taula 2. Evolució de la taxa d’escolarització infantil per grups d’edat a 
Catalunya i Espanya, 1992-2006 

0-2 anys 1992-93 1994-95 1997-98 1999-00 2001-02 2003-04 2004-05 2005-06 

Catalunya - - - 27,7 27,6 29,3 29,8 31,0 

Espanya 4,0 5,6 6,6 9,0 11,7 14,2 15,9 16,3 

3 anys 1992-93 1994-95 1997-98 1999-00 2001-02 2003-04 2004-05 2005-06 

Catalunya - - - 101,1 100,2 97,6 95,7 96,3 

Espanya 45,9 57,4 72,6 87,6 95,7 97,1 95,8 - 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MEC i del padró continu d’habitants.   
  

Per comunitats autònomes, convé destacar que hi ha diferències importants 
en l’escolarització primerenca i en el pes dels sectors públic i privat. El Gràfic 3 
il·lustra que Catalunya es troba entre les comunitats autònomes amb els 
nivells més alts d’escolarització dels zero als dos anys, només superada pel 
País Basc, i seguida per  Madrid, Aragó i Navarra. En la resta de comunitats, els 
percentatges se situen per sota de la mitjana estatal (16,3%).  

 

Gràfic 3. Percentatge d’escolarització per comunitats autònomes en el tram 
0-2 anys, segons tipus de centre. Curs 2005-2006 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del MEC i del padró continu d’habitants. 
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Pel que fa a la titularitat de les places, convé esmentar que a Catalunya 
l’oferta és eminentment privada (42,2% de places públiques), a diferència del 
País Basc i Navarra12, en què el pes del sector públic és superior (55% i 100%, 
respectivament). Aragó (35%) i Madrid (36%), comunitats que també presenten 
nivells d’escolarització superiors a la mitjana estatal, tenen percentatges 
d’oferta pública encara més baixos que Catalunya. 
 
Això afavoreix que el País Basc (24,7%) i Navarra (24,1%) presentin les taxes 
més altes d’escolarització pública, seguits a una gran distància per Catalunya 
(13,1%), Madrid (10,3%) i Aragó (10,0%). Llevat de Galícia (9,1%), la resta de 
comunitats presenta taxes d’escolarització en el sector públic situades 
clarament per sota de la mitjana del conjunt estatal (7,0%). L’escenari més 
desfavorable per a les famílies correspon a les comunitats autònomes que 
combinen taxes d’escolarització baixes, inferiors al 10%, amb una presència 
pràcticament nul·la del sector públic. Aquest és el cas de La Rioja, Astúries, 
Castella-La Manxa, Andalusia i Extremadura. 

  

                                                 
12 En el cas de la Comunitat Foral de Navarra només es disposa del percentatge d’escolarització 
d’infants menors de tres anys en centres públics. 
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4. EVOLUCIÓ DE L’ESCOLARITZACIÓ INFANTIL A CATALUNYA 
 
4.1. Evolució de les taxes d’escolarització infantil 
 
La situació de Catalunya amb relació a la resta de comunitats autònomes 
s’explica per diversos motius. Les diferències entre comunitats respecte a les 
taxes d’activitat femenina, les competències i els recursos pressupostaris de 
les administracions autonòmiques o els nivells de renda de les famílies, per 
exemple, generen efectes diferenciats sobre la provisió educativa. En el cas de 
Catalunya, però, cal esmentar l’impacte que ha tingut la presència de 
moviments reformistes sobre el desenvolupament de polítiques educatives 
adreçades a aquesta franja d’edat. 
 
De fet, a l’Estat espanyol, les polítiques educatives directament adreçades a la 
primera infància tenen una història relativament recent. Inicialment, els 
centres d’atenció i cura dels infants van néixer com una necessitat per 
atendre els infants desemparats, les famílies treballadores i especialment les 
mares que s’incorporaven al mercat de treball i no disposaven de xarxes 
informals o altres recursos d’atenció. Eren les anomenades guarderies, de 
guarda i custòdia de la primera infància durant l’horari laboral dels 
progenitors. A Catalunya, però, els moviments de renovació pedagògica van 
ser pioners en la defensa d’una política educativa feta i pensada, no tant per 
cobrir les necessitats de les famílies, sinó per les necessitats de l’infant com a 
persona amb drets educatius propis “bell punt neix”13..És en aquest context que 
emergeixen les anomenades escoles bressol. Aquesta tradició històrica és una 
de les raons per les quals Catalunya es troba actualment, juntament amb 
altres comunitats autònomes com el País Basc o Navarra, en una posició 
capdavantera en el percentatge d’alumnes escolaritzats en el primer cicle 
d’educació infantil. 
 
En efecte, en l’apartat anterior s’ha mostrat que l’escolarització en el primer 
cicle d’educació infantil a Catalunya se situa en un 31%, a uns nivells 
relativament alts en comparació amb el conjunt de l’Estat espanyol. En el 
context europeu, la situació és menys favorable, però comparable a 
l’escolarització de països d’important tradició en polítiques socials com França 
(28%) o Finlàndia (27%), encara que molt per sota de països com Dinamarca 
(68%) o Suècia (48%) (vegeu gràfic 2). En qualsevol cas, Catalunya ha assolit 
actualment la fita proposada  pel Consell Europeu de cara a l’any 2010, que 
recomana un 33% de la població menor de tres anys escolaritzada. 
 

                                                 
13 La creació d’escoles bressol, de zero a tres anys, amb principis pedagògics durant el període 
de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) ha estat considerada per molts autors com una 
alternativa revolucionària de l’ensenyament infantil dins de l’Estat espanyol. Durant el període 
que el sistema públic d’ensenyament va dependre directament del CENU (Comitè de l’Escola 
Nova Unificada fundat l’any 1936, després anomenat Consell de l’Escola Nova Unificada), es 
crearen al voltant de 128.000 places escolars (Navarro 1979). Als anys setanta, el moviment 
professional i veïnal a favor de l’educació de la primera infància recupera el nom d’Escola 
Bressol en record del CENU. L’any 1974 es creà el Patronat Municipal de Guarderies Infantils de 
l’Ajuntament de Barcelona i els anys 1975 i 1976 es creà el Document per una nova escolar 
pública catalana que inclogué les escoles bressol (Amoròs et al. 2003).  
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En l’apartat de comparativa internacional, precisament, s’ha fet esment de les 
enormes dificultats per obtenir dades estadístiques sobre escolarització i 
utilització de serveis de cura infantil. Val a dir que, per a Catalunya, la situació 
és relativament millor. El Departament d’Educació publica regularment les 
dades d’escolarització creuades per edat, sector de titularitat i àmbit geogràfic, 
entre altres variables. Dit això, però, també cal advertir que no hi ha fonts 
amb dades d’accés als serveis que comptabilitzin el nombre significatiu 
d’infants que recorre a les llars d’infants no autoritzades pel Departament 
d’Educació, als serveis de cura infantil que ofereixen atenció regular 
(ludoteques, etc.) o a les aules de P2 en determinats centres privats 
concertats. D’una banda, aquesta omissió, forçada per la manca de dades 
oficials, no és del tot problemàtica si s’entén que les estadístiques utilitzades 
només reflecteixen els serveis que compleixen uns mínims requisits de 
qualitat per ser reconeguts oficialment des del punt de vista educatiu. De 
l’altra, però, no permet fer una fotografia més o menys acurada sobre l’ús real 
dels serveis d’educació i cura infantil a Catalunya. 
 
Anteriorment, també s’ha fet esment que, en els darrers anys, l’escolarització 
ha experimentat a Catalunya un creixement sostingut força significatiu. El 
gràfic 4 recull la tendència d’ençà de mitjan els anys vuitanta, i il·lustra 
clarament l’impacte positiu que va suposar l’aprovació de la LOGSE a principi 
dels noranta sobre les pautes d’escolarització. La LOGSE va contribuir a 
universalitzar definitivament l’educació infantil de 2n cicle i a incorporar el 
primer cicle al sistema educatiu. És en aquest moment, també, quan s’inicia el 
procés de regularització i reglamentació dels centres d’educació infantil de 
primer cicle, així com d’assumpció per part del Departament d’Educació de les 
competències en aquesta matèria (cessió dels centres de Benestar Social al 
Departament d’Ensenyament).  
 

Gràfic 4. Taxa d’escolarització infantil per edats significatives (Catalunya 
1986-2004) 
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Font: Departament d’Educació (Estadística de l’ensenyament) període 1986-2000, percentatges 
calculats a partir del nombre d’alumnes i la població infantil per al període 2001-2004 (M. José 
Gonzàlez, 2005, estudi elaborat per al Síndic de Greuges). 
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Per edats significatives, la tendència ha experimentat algunes diferències. 
L’escolarització dels menors d’un any (infants que tenen entre 4 i 12 mesos) 
s’ha mantingut relativament estable i a nivells molt baixos en els darrers 
anys. En concret, ha passat d’un 4% a mitjan anys noranta, a un 7% a principi 
dels anys 2000. Pel que fa als infants d’1 any, la taxa d’escolarització ha passat 
del 20% a mitjan anys noranta, al 32%. Les xifres d’escolarització són 
relativament més altes entre els infants de dos anys, encara que el ritme de 
creixement ha estat molt semblant al seguit pels infants d’un any. 
L’escolarització als dos anys ha passat d’un 42% a mitjan anys noranta, al 53% 
actual. Aquestes xifres, en tot cas, podrien ser més altes si es 
comptabilitzessin els infants que recorren de forma regular a serveis 
educatius no autoritzats pel Departament d’Ensenyament (aules de P2 en 
determinats centres concertats, llars d’infants no autoritzades, etc.).  
 
La gran diferència entre les taxes d’escolarització dels infants de tres anys 
(100%) i dels menors de tres anys (31%) s’explica per l’increment de la 
demanda, que creix amb el pas de l’edat, però principalment també per un 
compromís més gran de les administracions públiques a l’hora de promoure 
polítiques educatives de progressiva universalització de l’accés a l’educació. 
 
Per titularitat (curs 2005-2006), destaca el pes més important del sector privat 
que del públic (43%) en l’escolarització dels zero als dos anys, fet que 
contrasta notablement amb la prevalença del sector públic als tres anys (63%). 
Aquesta dada és prou indicativa sobre la importància de l’oferta privada per 
comprendre els nivells d’escolarització al nostre país. 
 
Precisament, la incidència del sector públic està molt condicionada, i 
condiciona alhora, la distribució de l’oferta al territori i l’accessibilitat dels 
diferents grups socials en aquesta etapa educativa. Els següents dos capítols 
exposen, en aquest sentit, el mapa de l’escolarització pública i privada al 
primer cicle d’educació infantil per comarques i municipis al nostre país, així 
com les principals desigualtats socials d’accés. La situació de l’escolarització 
infantil, precisament, també es veu afectada per les característiques del marc 
normatiu. De fet, a continuació, s’analitza l’evolució de la regulació de l’etapa 
0-3. 
 
4.2. Evolució del marc normatiu 
 
La revisió de l’evolució de la normativa que regula l’activitat de les escoles 
bressol i llars d’infants permet comprendre, en bona part, la situació actual 
d’aquest àmbit educatiu. 
  
La Constitució espanyola (CE) de 1978 inclou en el marc del capítol II del títol 
I, anomenat Dels drets fonamentals i les llibertats públiques, el dret a l’educació 
(article 27 CE). La ubicació de l’article en aquest espai té una implicació doble. 
D’una banda, determina que el dret ha de ser desplegat  d’acord amb el que 
disposa l’article 14, punt de referència de tots els drets reconeguts en el 
capítol II del títol I. L’article 14 comporta l’obligació dels poders públics de 
promoure les condicions necessàries perquè totes les persones tinguin 
garantit el dret a l’educació en condicions d’igualtat i eliminar els obstacles 
que impedeixen o dificulten l’exercici d’aquest dret. Per tant, l’educació és un 
dret universal reconegut per la Constitució espanyola i que té com a objectiu 
“el desenvolupament ple de la personalitat humana en el respecte als 
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principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals”. 
Aquest reconeixement és garantit pel caràcter obligatori i gratuït de l’educació 
bàsica (art. 27.5 CE). D’altra banda, el fet que el dret a l’educació el reculli 
l’article 27 atribueix la protecció màxima o reforçada de l’article 53 CE, és a dir, 
que el desplegament del contingut del dret queda reservat a una norma de llei 
orgànica. 
 
Per obtenir una panoràmica detallada de les implicacions de l’ordenament 
constitucional pel que fa a la regulació del cicle educatiu 0-3, cal fer esment de 
l’estructura jurídica i política del dret de l’educació amb dues altres 
referències. La primera d’aquestes és la distribució territorial de competències 
entre l’Estat i les comunitats autònomes, que està marcada pel procés de 
descentralització iniciat els anys vuitanta. Actualment, s’ha transferit la 
competència educativa a totes les comunitats autònomes, a excepció de les 
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i resta la regulació de les condicions 
bàsiques que garanteixen la igualtat de tots els ciutadans respecte al 
contingut essencial del dret a l’educació en mans de l’Estat, tal com es 
dedueix de l’article 149, apartat 1r, punt 1. La segona referència, amb un 
caràcter més filosòfic que no pas d’organització, està relacionada amb els 
principis rectors de la política social i econòmica, que conté el capítol III del 
títol I de la CE, en què l’article 39 requereix dels poders públics la protecció 
social, econòmica i jurídica de la família. D’aquesta manera, el text 
constitucional dóna rellevància a la família com a institució bàsica de cohesió 
social i estableix que “els infants gaudiran de la protecció proposada en acords 
internacionals que vetllin pels seus drets” (art. 39.4 CE). 
 
En l’àmbit internacional cal destacar especialment la Convenció sobre els 
drets de l’infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides 
l’any 1989 i que l’Estat espanyol va ratificar l’any 1990, per la qual cosa va 
entrar a formar part des d’aleshores del nostre ordenament. La Convenció 
incideix en l’educació en el tram de zero a tres anys des d’una doble 
perspectiva: d’una banda, reconeix el dret dels infants a l’educació, i basa la 
consecució del dret en la igualtat d’oportunitats. D’altra banda, l’educació i 
l’atenció dels infants de zero a tres anys és abordada des de la perspectiva de 
la responsabilitat en la criança dels infants i així, partint de la responsabilitat 
primordial dels pares o tutors, també s’estableix que els estats han de donar 
ajuts als pares perquè puguin complir les seves responsabilitats d’educar 
l’infant, i han d’assegurar la creació d’institucions, equipaments i serveis per a 
l’atenció dels infants (art.18.3). De forma encara més específica s’estableix 
l’obligació, també per als estats, de prendre mesures apropiades perquè els 
infants de pares que treballen es beneficiïn dels serveis i equipaments de 
guarda d’infants a què tinguin dret. 
 
Cal assenyalar que abans de la Convenció, a començament dels anys vuitanta, 
a Catalunya es regula per mitjà del Decret 65/1982, de 9 de març, l’atenció 
assistencial i educativa als infants de fins a sis anys no inscrits en centres 
d’ensenyament. Aquest decret, derogat pel Decret 282/2006, es dictava en 
exercici de les competències que l’Estatut de 1979 atribuïa a la Generalitat en 
matèria d’higiene i ensenyament. El seu objecte era regular l’atenció que 
rebien els infants de fins a sis anys a tots els centres, serveis i establiments 
radicats a Catalunya, públics o privats, fos quina en fos la denominació, 
sempre que no estiguessin autoritzats com a centres d’ensenyament. 
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Per mitjà d’aquest Decret, i de les ordres posteriors del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social, s’establia quines havien de ser les condicions 
materials, higiènicosanitàries i de puericultura d’aquests centres, així com el 
nombre d’infants per unitat i les titulacions dels professionals. S’establia, així 
mateix, que s’havien de sotmetre a les orientacions educatives del 
Departament d’Ensenyament, que aquest va desenvolupar mitjançant una 
ordre posterior (vegeu l’ordre d’11 de maig de 1983, per la qual s’aproven les 
orientacions educatives que han de regir les activitats en tots els centres 
assistencials i educatius de fins a sis anys).  
 
L’obertura de tots els centres que atenguessin infants de fins a sis anys, a 
excepció dels autoritzats pel Departament d’Ensenyament, exclosos del 
decret, quedava sotmesa al règim d’autorització administrativa, que havia 
d’atorgar el Departament de Sanitat i Seguretat Social amb l’informe preceptiu 
del Departament d’Ensenyament. S’atribuïa a aquests departaments, per mitjà 
dels “corresponents control i inspecció”, l’obligació de vetllar pel compliment 
d’aquesta normativa. 
 
La rellevància actual del Decret 65/1982 i de les seves normes successives rau, 
entre altres, en dos aspectes. D’una banda, sorprèn que els requeriments de 
qualitat exigits als centres fossin, pel que fa a ràtios d’infants, més elevades 
que les condicions establertes pel vigent Decret 282/2006, que regula 
actualment l’educació infantil de primer cicle. I de l’altra, cal destacar que 
intentava regular els centres no autoritzats pel Departament d’Ensenyament, 
tot obligant l’Administració educativa a emetre’n informe en cas d’obertura i a 
controlar-ne el funcionament. Com es veurà més endavant, un dels dèficits 
més importants de l’oferta d’avui dia té a veure amb la manca d’autorització 
administrativa i de control de determinats centres que operen de forma 
equivalent a les escoles bressol. 
 
Un altre referent normatiu per a l’àmbit de les escoles bressol i llars d’infants 
és la Llei d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE)14. La LOGSE, 
aprovada el 1990 i derogada el passat any 2006 per la Llei orgànica 2/2006, 
d’educació (LOE), va suposar un punt d’inflexió en la regulació dels serveis 
d’atenció i cura d’infants. Per primera vegada l’educació infantil es reconeix 
com una etapa integrada dins el sistema educatiu i no pas com un servei 
assistencial de “guarda i custòdia” adreçat a les classes menys benestants. La 
LOGSE reconeix l’educació infantil com a primera etapa del sistema educatiu 
amb caràcter voluntari i organitzat en dos cicles. El primer cicle d’educació 
infantil comprèn els infants a partir dels quatre mesos fins als tres anys, i el 
segon cicle, els infants entre tres i sis anys. 
 
D’aquesta manera, l’obligació de l’Administració educativa es limita a garantir 
“[...] l’existència d’un nombre de places suficients per tal d’assegurar 
l’escolarització de la població que ho sol·liciti”, així com coordinar “[...] l’oferta 
de places d’educació infantil de les diferents administracions públiques” (art. 
7.2 de la llei). Així doncs, les administracions que tenen competències en 
educació han de gestionar, d’acord amb les seves possibilitats o voluntat 
política, el desenvolupament de centres d’educació infantil de manera 

                                                 
14 Llei orgànica 1/1990 de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, publicada en el 
BOE el 4 d’octubre de 1990. 
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individual o mitjançant convenis amb altres administracions públiques o 
entitats privades. 
 
La LOGSE va incloure gran part de les demandes dels Moviments de Renovació 
Pedagògica, com la inclusió dels infants menors de tres anys en el sistema 
educatiu, l’establiment d’uns nivells mínims de qualitat i la transferència de la 
responsabilitat pública en el desenvolupament dels serveis d’escola bressol. A 
més, la Llei va suposar l’adaptació de la legislació espanyola a les disposicions 
de la Unió Europea en aquesta matèria (Defensora del Pueblo de Navarra, 
2004) 15. 
 
Més enllà d’aquestes consideracions, la Llei va representar un avenç molt 
important gràcies a la seva aspiració de regular l’atenció dels més petits en un 
marc curricular orientat a estimular el desenvolupament de les capacitats 
físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants. Concretament, l’article 9 
de la LOGSE estableix que “en el primer cicle de l’educació infantil s’ha 
d’atendre al desenvolupament del moviment, el control corporal, les primeres 
manifestacions de la comunicació i del llenguatge, les pautes elementals de 
convivència i relació social i el descobriment de l’entorn immediat”. A més, 
per primera vegada, es regulen les condicions mínimes dels centres educatius 
per ser reconeguts oficialment, desplegades en el Reial decret 1004/1991, de 
14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, es reconeixen 
components pedagògics i s’estableixen els requisits per als educadors. En 
termes generals, els paràmetres de qualitat requerits pel Reial Decret 
1004/1991 eren menys exigents que els del Decret 65/1982 i de les seves 
normes successives, i són equivalents als establerts pel vigent Decret 
282/2006. 
 
La LOGSE, d’altra banda, va estendre el règim d’autorització administrativa a 
tots els centres privats que acullissin de forma regular infants d’edats 
corresponents a l’educació infantil, de forma que qualsevol centre que 
atengués infants d’aquest grup d’edat, amb independència de la seva 
titularitat o denominació, quedava obligat al compliment de les condicions 
mínimes dels centres educatius i al règim d’autorització de l’administració 
educativa. Per fer-ho, es va establir un període transitori, que incloïa 
l’adaptació de tots els centres, inclosos els que no disposaven d’autorització 
com a centres d’educació preescolar, en el termini de deu anys des de 
l’entrada en vigor de la LOGSE. Més de quinze anys més tard, com s’assenyala 
en apartats posteriors, encara hi ha nombrosos centres que romanen en 
funcionament sense autorització de l’Administració educativa. 
 

                                                 
15 Cal assenyalar que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa havia aprovat anteriorment 
una recomanació relativa a l’acollida i l’educació de l’infant des del naixement fins als vuit 
anys d’edat. En la recomanació esmentada es disposava el següent: “Tenint en compte la 
importància de l’educació dels infants des del naixement fins als vuit anys en la societat 
europea dels vuitanta, els Estats membres han d’organitzar l’educació dels infants en 
cooperació estreta amb els pares, com a complement a l’educació familiar i com a una primera 
etapa educativa permanent: (a) amb fons suficients, (b) millorant la legislació familiar, social i 
de treball, (c) planificant un sistema educatiu per mantenir la continuïtat i formar l’adult de 
forma creativa i innovadora [...]” (Recomanació del Comitè de Ministres del Consell d’Europa de 
23 de gener de 1981).  
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Els avenços que suposava la LOGSE respecte al reconeixement educatiu 
d’aquesta etapa van aturar-se amb l’aprovació de la Llei orgànica 10/2002, de 
23 de desembre, de qualitat de l’educació (LOCE). La LOCE proposava la 
divisió entre una etapa preescolar (menors de tres anys) i l’etapa d’educació 
infantil (3-6). S’establia que l’educació preescolar tindria caràcter educatiu 
assistencial, i tot i que inclosa dins l’estructura del sistema educatiu, restava 
exclosa dels anomenats ensenyaments escolars. 
 
En qualsevol cas, la importància de la provisió educativa a l’etapa 0-3 
augmenta progressivament, i les diverses iniciatives legislatives en els àmbits 
educatius, de suport a la família, ocupacional, etc. n’incorporen cada cop més 
referències. De fet, la demanda social de places en el tram 0-3 va començar a 
aparèixer recollida en altres normes no estrictament educatives. Així, la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i de forma encara molt tímida, 
recull la referència a l’obligació del Govern de promoure la dotació de places 
d’educació infantil en conveni amb altres administracions. Aquesta mateixa 
norma estableix l’obligació de les “administracions competents” de regular 
serveis complementaris d’atenció als infants de zero a tres anys, regulació que 
a hores d’ara està pendent. 
 
La demanda social es tradueix també en un increment de la regulació 
específica. Així, el juliol de 2004, s’aprova la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de 
creació de llars d’infants de qualitat, fruit d’una iniciativa legislativa popular 
començada l’any 2002, i amb l’objectiu, com n’indica el preàmbul, de ser un 
primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real i respondre a 
una reclamació generalitzada. Aquesta llei es fonamenta tant en la necessitat 
de garantir els drets dels infants de zero a tres anys, com d’atendre les 
necessitats de les famílies i les noves realitats socials. Així, s’estableix que el 
Govern ha de garantir que al final del període 2004-2008 la xarxa de llars 
d’infants de titularitat pública de Catalunya inclogui un mínim de 30.000 
places de nova creació, i que aquestes es mantinguin en el futur,  prioritzant 
les zones socialment desafavorides, respectant l’equilibri territorial i tenint en 
compte les fluctuacions de la demanda. Tanmateix, s’atribueix al Govern, per 
mitjà del departament competent en matèria d’educació i amb la participació 
dels ajuntaments i altres sectors, l’obligació de crear el mapa de llars d’infants 
de Catalunya, i de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits 
mínims de les llars d’infants. 
 
En desplegament d’aquesta llei es publica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, 
ara vigent.  
 
Amb tot, abans d’aquest decret entra en vigor la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació (LOE), que deroga les lleis orgàniques d’ordenació general 
del sistema educatiu (LOGSE) i la Llei de qualitat de l’educació (LOCE). 
 
La LOE recupera l’educació infantil com una etapa única amb identitat pròpia, 
organitzada en dos cicles, un fins als tres anys, i el segon dels tres als sis anys, 
i estableix el caràcter educatiu dels dos cicles.  
 
De la LOE, cal destacar-ne tres aspectes fonamentals. Pel que fa a l’oferta de 
llocs escolars, estableix que les administracions públiques han de promoure 
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un increment progressiu de l’oferta de places públiques de primer cicle 
d’educació infantil, i estableix que han de coordinar les seves polítiques de 
cooperació amb altres entitats “per assegurar l’oferta educativa en aquest 
cicle”. S’accentua, com ja va reconèixer la LOGSE, l’obligació de les 
administracions educatives de promoure l’oferta. 
 
Pel que fa a l’accés, cal destacar el capítol de la LOE referent a la compensació 
de les desigualtats en educació. Aquest es refereix de forma expressa a l’etapa 
d’educació infantil i estableix que les administracions educatives han 
d’assegurar una actuació preventiva i compensatòria que garanteixi les 
condicions més favorables dels infants les condicions personals dels quals 
suposin una desigualtat inicial per accedir a l’educació bàsica i per progressar 
en els nivells posteriors. 
 
I quant al funcionament, la LOE obliga els centres a disposar d’una proposta 
pedagògica específica, i  reforça el caràcter educatiu de l’etapa. A més, la LOE 
potencia el paper de les administracions educatives en la determinació dels 
continguts educatius del primer cicle d’educació infantil, que en tots  els casos 
han de respectar allò que disposa la Llei, i també en la regulació dels requisits 
que han de complir els centres que imparteixin aquest cicle, que s’han de 
referir, en qualsevol cas, a la relació numèrica alumnat-professor, a les 
instal·lacions i al nombre de llocs escolars. 
 
En aquesta línia, la reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat el 
juliol de 2006, introdueix una referència a l’educació infantil en el títol relatiu 
a les competències. Així, s’atribueix a la Generalitat la competència exclusiva 
en aquest tram educatiu, i inclou de forma expressa, a banda d’altres aspectes 
comuns a la resta d’ensenyaments, la determinació dels continguts educatius 
del primer cicle d’educació infantil, la regulació dels centres en què 
s’imparteix aquest cicle, i també la definició de les plantilles del professorat i 
de les titulacions i les especialitzacions de la resta de personal. 
 
Aquest protagonisme de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ja 
introduït per la LOCE respecte a les comunitats autònomes, reforça encara 
més que a Catalunya s’aprovi el Decret 282/2006, de 4 de juliol, el qual regula 
específicament el primer cicle d’educació infantil. 
 
Des d’una perspectiva històrica, es poden destacar diverses aportacions del 
Decret 282/2006. D’una banda, és important perquè actualitza l’ordenament 
jurídic entorn d’aquesta etapa educativa. L’articulat del decret estableix 
quines són les finalitats d’aquest cicle, els objectius a assolir, les condicions 
relatives als professionals, als espais i les instal·lacions, així com d’altres 
aspectes relacionats amb l’autorització dels centres, la programació, l’oferta 
de places i l’admissió de l’alumnat. La importància del decret es constata en el 
mateix preàmbul, que afirma que el seu objectiu és la protecció dels drets de 
l’infant per mitjà de la regulació d’aquest tram educatiu.   
 
De l’altra, el mateix Decret palesa la importància dels ajuntaments en la gestió 
de l’escolarització. Per exemple, en els procediments d’admissió d’alumnat a 
les llars d’infants, que es regeix pel règim establert per la normativa general 
d’accés als centres sostinguts amb fons públics, es recull la possibilitat, 
després ampliada pel Decret 75/2007, que els ajuntaments estableixin criteris 
d’admissió i un barem diferent de l’establert en aquesta normativa. 
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El Decret que regula l’educació infantil disposa també la possibilitat 
d’intervenció dels ajuntaments, per mitjà de la delegació de competències, en 
la resolució dels expedients d’autorització, de cessament d’activitats i de 
revocació de l’autorització de les llars d’infants, i les relacionades amb el 
consell de participació dels centres. 
 
I finalment, incorpora millores en els requeriments de qualitat relacionats 
amb el personal. S’augmenten lleugerament les ràtios de professionals i la 
seva qualificació. 
 
4.3. Principals dèficits del marc normatiu actual 
 
Amb relació a la normativa, cal destacar alguns dèficits importants. D’una 
banda, pel que fa a les condicions exigides, no incorpora excessives millores 
en els requeriments de qualitat de l’oferta. En general, es mantenen les ràtios 
que establia el Reial Decret 1004/1991, dictat en desplegament de la LOGSE, i 
en alguns aspectes es redueix el nivell d’exigència que disposava el Decret 
65/1982 per als centres no inscrits com d’ensenyament, ara derogat. 
 
I de l’altra, pel que fa a l’àmbit d’aplicació, el decret presenta algunes 
ambigüitats destacables. És cert que l’article 1, en el primer apartat, estableix 
que és aplicable als centres que imparteixen el primer cicle d’educació 
infantil. En el mateix sentit, i de forma més aclaridora, el preàmbul afirma que 
no s’inclou en l’àmbit d’aplicació d’aquest decret la prestació de serveis a 
infants de zero a tres anys en centres no autoritzats a impartir el primer cicle 
d’educació infantil. Això significa que els centres que atenen infants i que 
funcionen sense haver estat prèviament autoritzats per impartir el primer 
cicle no són instats a seguir els criteris. 
 
En articles posteriors, s’introdueix una definició material dels centres que 
imparteixen aquest cicle, tot establint que són “aquells que acullen de manera 
regular, és a dir continuada i sistemàtica, infants de zero a tres anys”, i els 
donen servei educatiu segons les condicions descrites. I seguidament, s’exclou 
de l’aplicació de forma expressa els centres que atenen infants de forma no 
regular. En cap cas, però, es fa referència directa o indirecta als centres no 
autoritzats que atenen infants de forma regular. De fet, amb la derogació del 
Decret 65/1982, de 9 de març, a què també s’ha fet referència, i que regulava 
l’atenció assistencial i educativa als infants de fins a sis anys no inscrits en 
centres d’ensenyament, aquests centres no autoritzats queden sense 
regulació. 
 
Val a dir que aquesta ambigüitat sobre la regulació dels centres no autoritzats 
contrasta amb allò que estableix l’article 24.2 de la Llei orgànica reguladora del 
dret a l’educació, en la redacció que li va donar la disposició addicional sisena 
de la LOGSE, de què ja s’ha fet esment, segons el qual per raons de protecció a 
la infància els centres privats que acullen de forma regular infants d’edats 
corresponents a l’educació infantil queden sotmesos a la mateixa autorització 
que els centres docents. 
 
Aquestes debilitats del marc normatiu, en definitiva, condicionen el 
desenvolupament i la qualitat de l’oferta. Precisament, el capítol 8è analitza 
més detalladament la incidència de l’ordenament legal en la configuració de 
la xarxa d’escoles bressol i llars d’infants. 
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5. LA DISTRIBUCIÓ DE L’OFERTA AL TERRITORI: LES DESIGUALTATS 
TERRITORIALS 
 
Els centres educatius, especialment les escoles bressol i les llars d’infants, són 
per excel·lència serveis de proximitat integrats a l’entorn social i familiar de 
l’infant. La distribució d’aquests serveis en el territori, doncs, és un factor clau 
per comprendre la qualitat del model de provisió educativa adreçada a la 
primera infància. 
 
Els efectes d’una distribució desigual i insuficient de l’oferta són prou evidents 
des d’una perspectiva de les desigualtats territorials. D’una banda, els infants 
que resideixen en territoris amb oferta deficient tenen limitades les 
oportunitats d’accés als recursos educatius. De l’altra, igualment, la manca 
d’oferta redueix les oportunitats dels progenitors de conciliar les 
responsabilitats d’educació i cura infantil amb el treball remunerat. Les 
implicacions de les desigualtats territorials en les oportunitats educatives, 
socials i econòmiques de la població són prou evidents. 
 
En aquest apartat, es descriu la distribució de l’escolarització en funció de 
diferents escales geogràfiques. L’escala municipal és rellevant pel caràcter de 
servei de proximitat de les llars d’infants, així com per la importància de 
l’Administració local en la promoció i la gestió de l’oferta. L’escala comarcal, 
per la seva banda, és interessant perquè contribueix a identificar més 
clarament patrons de desenvolupament dels serveis per divisions 
administratives més àmplies, segons determinades dinàmiques 
demogràfiques, socials i econòmiques territorials.  
 
5.1. Mapa comarcal d’escolarització infantil 
 
El mapa 1 mostra la taxa d’escolarització per al curs 2005-2006 en relació amb 
el nombre d’habitants menors de tres anys per comarques. Les dues 
dimensions relacionades són interessants per valorar el mapa escolar, no 
solament sobre la base de la cobertura relativa de la demanda, sinó també 
sobre la base del nombre d’infants que abasta un determinat nivell de 
desenvolupament dels serveis. 
 
El mapa 1 constata que la manca de previsió i de planificació de l’oferta ha 
generat importants desigualtats territorials a Catalunya, amb comarques ben 
proveïdes de places de zero a dos anys i comarques amb poques oportunitats 
d’escolarització per als infants que hi resideixen. 
 
Aquestes desigualtats territorials permeten identificar diferents grups de 
comarques que mostren patrons d’escolarització més o menys homogenis. 
D’una banda, hi ha un primer grup, constituït principalment per comarques 
que assoleixen taxes d’escolarització infantil relativament altes, properes al 
50%, amb un volum reduït de demanda. Són comarques rurals, ubicades 
moltes en la zona pirinenca del país, com la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, 
l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, a més de les Garrigues i la Conca de 
Barberà, que es caracteritzen per ser territoris poc poblats, relativament 
envellits, no especialment dinàmics des del punt de vista demogràfic i 
econòmic. Entre altres factors, aquesta elevada taxa d’escolarització s’explica 
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per la presència d’un sector públic potent, per la major facilitat d’integrar un 
nombre reduït d’infants en la xarxa escolar, com a conseqüència del seu poc 
pes demogràfic, i per l’aplicació de possibles estratègies mancomunades 
(municipis petits organitzats a l’entorn dels centres comarcals) per fer front a 
les despeses dels serveis. 
 
De l’altra, hi ha un segon grup, oposat a l’anterior, que està format per les 
comarques amb taxes d’escolarització mitjanes o relativament baixes, 
properes o inferiors a la mitjana catalana (31%), que presenten volums 
elevats de demanda potencial. Són comarques urbanes, especialment 
situades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Camp de Tarragona, com el 
Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Maresme, el Garraf, el 
Vallès Oriental, el Tarragonès, l’Alt Penedès o el Baix Penedès, dinàmiques des 
del punt de vista demogràfic i econòmic, que troben dificultats per estructurar 
una xarxa de serveis que doni cobertura al conjunt de la demanda real. És el 
cas de les comarques catalanes més poblades, amb les taxes d’ocupació 
femenina més elevades, que presenten una oferta limitada des del punt de 
vista de l’impacte relatiu sobre la demanda potencial. Aquí cal destacar el 
Garraf i el Baix Penedès, que són unes de les comarques catalanes amb la taxa 
d’escolarització més baixa.  
 
I finalment, hi ha un tercer grup, que està representat per comarques amb 
baixos nivells de demanda potencial i que, malgrat tot, presenten taxes 
d’escolarització clarament per sota de la mitjana de Catalunya (amb 
percentatges inferiors al 25%). Són comarques eminentment rurals, sobretot 
ubicades a les Terres de l’Ebre, però també en altres zones del país (amb 
comarques com l’Alt Empordà, Osona, la Selva, la Noguera o el Solsonès), 
demogràficament no gaire poblades, en què l’oferta és escassa, tant en valors 
absoluts com en valors relatius. En aquest grup s’hi troben les comarques amb 
més dèficits relatius d’escolarització, com ara el Montsià, el Priorat o la Terra 
Alta. 
 
Aquesta classificació és útil per demostrar que el caràcter rural, que 
condiciona els nivells de concentració de la població, representa un eix 
fonamental per entendre les desigualtats territorials, però també per constatar 
que les comarques urbanes, més densament poblades, tenen dificultats 
objectives a l’hora de construir una oferta amb capacitat d’absorbir la 
demanda existent. 
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Mapa 1. Taxa d’escolarització i nombre d’infants de 0 a 2 anys per 
comarques a Catalunya 2005-2006 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i del padró municipal d’habitants. 
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Mapa 2. Taxa d’escolarització dels infants de 0 a 2 anys en centres de 
finançament públic per comarques: Catalunya 2005-2006 

 

 
Font: dades estimades amb dades de registre del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i el padró municipal d’habitants. 
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L’oferta pública, entre altres factors, és important per reduir les desigualtats 
entre zones urbanes i rurals i per promoure l’accés a l’escolarització als 
infants dels territoris demogràficament menys densos i menys atractius per al 
sector privat. En aquest sentit, el mapa 2 permet valorar l’impacte de 
l’escolarització pública, i s’hi observa que les comarques rurals que integraven 
el grup amb nivells d’accés més elevats  disposen d’una oferta pública 
consistent. 
 
En general, la comparativa dels mapes 1 i 2 posa de manifest el dèficit 
d’escolarització pública en la majoria de comarques catalanes, a excepció, 
només, de les comarques pirinenques abans esmentades. En qualsevol cas, 
destaquen dos territoris com a eminentment deficitaris: d’una banda, el 
territori integrat per les comarques del Barcelonès i de la seva primera corona 
(Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme); i de l’altra, el 
territori format per les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de 
l’Ebre (Tarragonès, Baix Camp, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, etc.). En el 
primer cas, el dèficit es compensa parcialment amb el sector públic. El segon, 
però, especialment a les Terres de l’Ebre, correspon a comarques sense quasi 
oferta pública ni privada. 
 
5.2. Mapa municipal d’escolarització infantil 
 
Les dades d’escolarització per municipis permeten localitzar clarament els 
dèficits d’oferta. En primer lloc, convé esmentar que hi ha un nombre molt 
significatiu de municipis que no ofereix cap plaça, ni en el sector públic ni en 
el privat. Les taxes d’escolarització total, recollides en el mapa 3, conclouen 
que el curs 2003-2004, just abans del desenvolupament del Pla 2004-2008 de 
creació de 30.000 places d’escola bressol promogut per la Generalitat de 
Catalunya, aquesta era la situació de 561 municipis (dels 946 municipis 
catalans).  
 
Dels municipis sense escolarització infantil, se’n poden diferenciar dos tipus. 
El primer d’aquests, per raons òbvies, està integrat pels municipis petits, que 
tenen poca demanda potencial i poques possibilitats de fer front a la creació i 
manteniment d’escoles bressol. El segon, però, fa referència a municipis 
grans, mitjans o petits, amb un volum de demanda potencial que fa pensar en 
possibilitats de poder sostenir econòmicament els serveis. Segons les dades de 
2003-2004, aquest era el cas de 239 municipis, entre els quals destaca Montgat, 
Montmeló i Vilanova del Camí a la província de Barcelona, o Alcanar, Deltebre, 
Roquetes i Sant Carles de la Ràpita a la província de Tarragona, que tenen més 
de 200 infants menors de tres anys potencialment usuaris d’escoles bressol. 
Davant d’aquesta realitat, doncs, l’aprovació de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de 
creació de llars d’infants de qualitat, amb el conseqüent pla de creació de 
places, representa una iniciativa política certament necessària.  
 
En general, la grandària del municipi i la concentració de població són uns 
dels indicadors que més expliquen les diferències d’escolarització en l’àmbit 
local, especialment pel que fa al sector privat. Els mapes 3 i 5, aquest darrer 
amb les taxes en el sector privat, mostren que les zones costaneres, properes 
als nuclis més densament poblats, presenten els nivells d’escolarització més 
elevats.  
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De fet, els factors explicatius que més condicionen la distribució de l’oferta 
privada tenen a veure amb la renda familiar mitjana del municipi i sobretot 
amb la concentració de la demanda potencial. En el mapa 5 s’observa que el 
sector privat es concentra a les grans poblacions (municipis del Barcelonès, 
del Vallès Occidental o del Tarragonès) i en un nombre reduït de municipis de 
l’interior. En aquest sentit, el nombre de municipis que ofereix places 
d’educació infantil en centres de titularitat privada és molt reduït, tot i 
atènyer en valors absoluts més del 50% de la població infantil catalana 
escolaritzada.   
 
Malgrat que aquesta situació hauria de ser equivalent per al sector públic, ja 
que els ajuntaments de municipis més poblats tenen més contribuents i 
recursos financers, aquesta relació no és tan clara. Això s’explica, en part, 
perquè el desplegament del sector públic, en un context d’escassa 
planificació, respon a lògiques no gaire clares. D’una banda, el sector públic ha 
tendit, de vegades, a corregir desigualtats relacionades amb el pes demogràfic 
dels territoris. El mapa 4 mostra, per exemple, que la tendència general és que 
l’oferta pública sigui més present, proporcionalment, a les zones interiors 
rurals i a les zones litorals menys poblades.  
 
De l’altra, però, el sector públic ha depès molt del compromís polític que 
cadascun dels diversos ajuntaments, sense tenir-ne les competències 
explícites durant molts anys, ha estat disposat a assumir. Això ha fet, per 
exemple, que el curs 2003-2004, abans del desenvolupament de l’esmentat Pla 
de creació de places públiques promogut per la Generalitat de Catalunya, hi 
hagués 34 municipis amb més de 300 infants menors de tres anys que no 
tenien cap plaça pública d’educació infantil. Entre aquests, s’hi trobaven 
municipis de més de 40.000 habitants com Viladecans, Cerdanyola del Vallès o 
Mollet del Vallès. Altres poblacions sense centres públics, menys grans, eren 
capitals de comarca o centres urbans importants com Banyoles, la Garriga o 
Vic. 
 
El gràfic 5, que conté la relació entre les taxes d’escolarització als municipis de 
la província de Barcelona entre els cursos 1996-1997 i 2001-2002, reafirma la 
importància de l’orientació de les polítiques educatives dels diversos 
ajuntaments. En general, a principi dels anys noranta va començar un cert 
procés d’expansió moderada de l’oferta d’educació infantil. El gràfic posa de 
manifest la reproducció de les pautes de desigualtat d’escolarització per 
municipis amb el pas del temps. Malgrat que molts municipis incrementaren 
la seva taxa d’escolarització, els ritmes de creixement foren més accentuats 
entre els municipis que ja oferien una certa cobertura del servei a mitjan els 
anys noranta. En altres paraules, els municipis que van assumir el compromís 
d’invertir en educació infantil pública, doncs, van continuar reforçant aquesta 
aposta durant els anys successius. En canvi, els municipis que no van 
contraure el compromís d’invertir en escoles públiques a l’inici dels anys 
noranta, semblaven ajornar la inversió en aquest tipus de polítiques 
educatives. 
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Gràfic 5. Dispersió de la taxa d’escolarització dels infants de 0 a 2 anys per 
municipis de la província de Barcelona (curs 1996-1997 i 2001-2002*) 
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Font: elaboració a partir de dades d’escolarització del Departament d’Educació per al curs 2001-
2002 i de la Diputació de Barcelona per al curs 1996-1997 (M. José Gonzàlez, 2005, estudi 
elaborat per al Síndic de Greuges).  
* Només s’inclouen dades de municipis que tenien algun infant escolaritzat entre zero i tres 
anys per al curs acadèmic 1996-1997.  
 
Finalment, la comparació dels mapes comarcals i municipals dóna pistes 
sobre les diferències entre els patrons de distribució de l’oferta entre els 
territoris urbans i rurals. Aquesta comparació estableix que, paradoxalment, 
mentre en l’àmbit comarcal els dèficits en les taxes d’escolarització se situen a 
les zones del litoral, eminentment urbanes, en l’àmbit municipal es localitzen 
a les zones de l’interior, eminentment rurals.  
 
Aquest contrast s’explica pels models de provisió de l’oferta. Al si de les 
comarques rurals, hi ha més desigualtats territorials perquè l’oferta es 
concentra a les capitals de comarca. Les capitals —i altres enclavaments 
geogràfics i demogràfics— integrades en àrees poc poblades juguen un paper 
clau com a proveïdores de serveis en els municipis del seu entorn. El poc pes 
demogràfic d’aquestes comarques fa que, malgrat les desigualtats comarcals 
internes, l’oferta centralitzada sigui suficient per aconseguir nivells 
acceptables d’escolarització en el conjunt del territori. En canvi, al si de les 
comarques urbanes, hi ha menys desigualtats internes, però els municipis 
presenten més dificultats per aconseguir taxes d’escolarització consistents, 
com a conseqüència del seu pes demogràfic. Això afecta negativament les 
possibilitats d’assolir nivells d’escolarització consistents en l’àmbit comarcal. 
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Mapa 3. Taxa d’escolarització total dels infants de 0 a 2 anys per 
municipis a Catalunya (2003-2004) 

Percentatge dʹescolarització:

0% (9  infants o més)
< 14%
15‐29%

> 30%

0% (menys de 9 infants)

 

 

Font: dades estimades amb dades de registre del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i el padró municipal d’habitants (M. José Gonzàlez, 2005, estudi elaborat per al Síndic 
de Greuges). 
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Mapa 4. Taxa d’escolarització pública dels infants de 0 a 2 anys per 
municipis a Catalunya (2003-2004) 

Percentatge dʹescolarització:
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< 14%
15‐29%

> 30%
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Font: dades estimades amb dades de registre del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i el padró municipal d’habitants (M. José Gonzàlez, 2005, estudi elaborat per al Síndic 
de Greuges). 
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Mapa 5. Taxa d’escolarització privada dels infants de 0 a 2 anys per 
municipis a Catalunya (2003-2004) 

Percentatge dʹescolarització:

0% (9  infants o més)
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15‐29%

> 30%

0% (menys de 9 infants)

 

 
Font: dades estimades amb dades de registre del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i el padró municipal d’habitants (M. José Gonzàlez, 2005, estudi elaborat per al Síndic 
de Greuges). 
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6. L’ACCÉS A L’OFERTA: LES DESIGUALTATS SOCIALS 
 
En la introducció, s’ha fet referència a la importància que té l’educació infantil 
per promoure la igualtat d’oportunitats educatives, especialment perquè 
contribueix a compensar l’impacte que exerceix el capital cultural i econòmic 
familiar sobre les posteriors trajectòries escolars dels infants. Diversos treballs 
posen de manifest que els infants de famílies de classes treballadores, de 
mitjana, obtenen pitjors resultats acadèmics i abandonen abans el sistema 
educatiu que els infants de famílies de classes mitjanes professionals, i que 
les desigualtats es redueixen entre els infants que han estat escolaritzats de 
forma primerenca. És a dir, l’accés dels infants a l’educació infantil de primer 
cicle minimitzaria l’efecte de determinades situacions socioeducatives i 
socioeconòmiques precàries.  
 
Ara bé, la taula 3 demostra que hi ha notables desigualtats en l’accés a 
l’escolarització dels infants de 0 a 2 anys: els fills de directius i tècnics 
qualificats (categoritzats com a classes mitjanes professionals supraordinades), o 
els de progenitors amb nivell d’estudis superiors, estan més escolaritzats en 
aquestes edats que els fills de treballadors no qualificats (categoritzats com a 
classes treballadores), o els de progenitors amb nivell d’estudis primaris o 
inferior. 
 
Taula 3. Taxa d’escolarització de 0 a 2 anys per perfil socioeconòmic a 
Catalunya (2001) 
Variable de creuament Total 
Total 43,7
Gènere Total 
Homes 43,9
Dones 43,5
Nacionalitat de l’alumnat Total 
Nacionalitat estrangera 32,2
Nacionalitat espanyola 44,4
Condició socioeconòmica de la persona de referència Total 
Classe empresarial 47,4
Classes mitjanes patrimonials 44,1
Classes mitjanes professionals supraordinades (directius i 
tècnics qualificats) 49,3
Classes mitjanes subordinades (personal de suport) 45,7
Classes treballadores 40,0
Nivell educatiu de persona de referència Total 
Educació primària o inferior (ISCED 1 o sense estudis) 36,5
Educació secundària obligatòria (ISCED 2) 40,6
Educació secundària postobligatòria (ISCED 3 i 4) 44,1
Educació terciària (ISCED 5 i 6) 48,6
Font: Informe sobre l’Estat de l’Educació a Catalunya. Anuari 2005 Fundació Jaume Bofill. A partir de 
dades del cens de població (2001). 
 
Nota: La classe empresarial correspon a empresaris amb assalariats; les classes mitjanes 
patrimonials, a empresaris sense assalariats (comerciants, etc.) i a membres de cooperatives; les 
classes mitjanes professionals supraordinades, a professionals i tècnics (per compte propi o d’altri), 
a directius i caps de departament d’empreses i de l’Administració pública; les classes mitjanes 
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subordinades, a la resta de personal administratiu i comercial, als contramestres i capatassos no 
agraris i als professionals de les Forces Armades; i les classes treballadores, a la resta de personal dels 
serveis, als operaris no agraris especialitzats i sense especialitzar i a la resta de treballadors agraris. 

 

Aquestes desigualtats s’expliquen per múltiples causes. Algunes són de 
caràcter socioeconòmic, i remeten principalment als costos d’accés de l’oferta, 
i també a les condicions d’ocupació dels progenitors. Els ingressos familiars, 
especialment de les classes treballadores, no sempre són suficients per poder 
cobrir la despesa que suposa l’escolarització en aquesta etapa educativa. A 
més, les famílies de classes mitjanes professionals tendeixen a tenir taxes 
d’ocupació superiors per part dels dos progenitors. Això incrementa les 
possibilitats econòmiques i també les necessitats de fer ús dels serveis 
d’atenció a la primera infància entre aquest grup social. 
 
Altres causes són de tipus socioeducatiu i fan referència principalment a la 
concepció de l’escolarització primerenca per part dels progenitors. La recerca 
sociològica ha constatat que les famílies de capital educatiu elevat orienten 
més els fills envers l’escolarització preobligatòria i postobligatòria. Entre altres 
motius, això succeeix perquè les possibilitats socioeconòmiques d’aquestes 
famílies depenen sovint del seu capital educatiu, i la millor forma de 
transmetre a la seva descendència aquesta posició social passa per 
l’escolarització extensiva dels fills. Sobre la base d’aquesta lògica, aquestes 
famílies tendeixen a entendre l’educació infantil com a etapa de pas 
necessària, més que altres famílies de menys capital educatiu. Aquí cal afegir 
una altra consideració relativa a la relació entre nivell d’estudis i activitat: 
com més alt és el nivell d’estudis, més elevada és la taxa d’activitat, la qual 
cosa afavoreix la demanda d’accés a aquest tipus de serveis per part de les 
famílies amb més capital educatiu. 
 
La taula 3 també sembla constatar que les causes de caràcter socioeducatiu 
són més determinants que les de tipus socioeconòmic. D’una banda, les dades 
mostren que les diferències entre categories socials són més pronunciades pel 
que fa a la variable de nivell educatiu de la persona de referència de la llar, 
que pel que fa a la seva condició socioeconòmica. I de l’altra, la categoria 
social que més escolaritza els fills no és la de més capital econòmic, la classe 
empresarial, sinó les de més capital educatiu, les classes mitjanes professionals. 
 
La major importància del capital educatiu respecte al capital econòmic es 
podria deure a l’existència de determinades polítiques d’accessibilitat que han 
intentat compensar la manca d’equitat provocada per l’escassetat d’oferta 
pública existent a Catalunya. Davant dels dèficits de cobertura, les 
administracions competents van fer prevaldre l’accés de determinats 
col·lectius socioeconòmicament precaritzats, per sobre d’altres col·lectius 
socials, la qual cosa ha contribuït a reduir (sense eliminar) les desigualtats de 
base econòmica, més que no pas les de tipus educatiu. 
 
En qualsevol cas, la taula 3 evidencia que l’educació infantil, lluny de 
minimitzar les desigualtats, contribueix a reproduir-les. És a dir, els infants 
que pertanyen a famílies amb un capital educatiu més elevat, que parteixen a 
priori d’una situació socioeducativament més favorable per a l’èxit de la seva 
trajectòria escolar, són els que més accedeixen a aquests recursos educatius, 
els que abans es socialitzen i entren en contacte amb la institució escolar. 
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Aquesta mateixa reflexió es pot fer amb relació a l’escolarització dels infants 
d’origen immigrat. Les dades del cens exposades a la taula 3 ja posen de 
manifest que els infants de nacionalitat estrangera accedeixen menys  a 
aquest àmbit educatiu. La taula 4, igualment, recull l’índex de normalització 
en l’accés dels infants estrangers a l’educació infantil. Aquest índex reflecteix 
si l’escolarització dels infants estrangers és proporcional al seu pes 
demogràfic al territori (la situació de normalització correspon a valor igual a 
1). En el cas de Catalunya, aquest índex se situa en el 0,59.  
 
Taula 4. Índex de normalització en l’accés dels infants estrangers a 
l’educació infantil (de primer i segon cicle) per CA (curs 2005-2006) 
CA Índex 
Espanya 0,74
Andalusia 0,86
Aragó 0,79
Astúries 1,04
Balears 0,72
Canàries 0,78
Cantàbria 1,14
Castella i Lleó 0,97
Castella-La Manxa 0,84
Catalunya 0,59
Comunitat Valenciana 0,73
Extremadura 0,90
Galícia 0,81
Madrid 0,71
Múrcia 0,84
Navarra  0,95
País Basc 0,93

La Rioja 0,91
Font: Informe sobre l’Estat de l’Educació a Catalunya. Anuari 2005, Fundació Jaume Bofill. 
 
Nota: L’índex de normalització en l’accés dels infants estrangers a l’educació infantil (de primer 
i segon cicle) correspon al quocient entre la presència d’alumnat estranger sobre el total i la 
presència d’infants estrangers al territori de referència (el valor 1 correspon a presència 
normalitzada). 

 
La taula 4 també permet comparar, encara que parcialment, la prevalença i la 
intensitat de les desigualtats socials a Catalunya en relació amb la resta de 
comunitats autònomes. Per al cas de l’escolarització dels infants estrangers, 
Catalunya representa la comunitat autònoma amb un accés més desigual, 
menys normalitzat, amb un índex situat clarament per sota d’altres 
comunitats amb taxes d’escolarització similars a la catalana, com és el cas del 
País Basc (0,93), Navarra (0,95) o Madrid (0,71).  
 
Per comprendre aquestes desigualtats d’accés, convé fer referència a tres 
aspectes fonamentals: d’una banda, als dèficits d’oferta i la prevalença del 
sector privat; de l’altra, als dèficits relacionats amb els criteris d’admissió al 
sector públic i la seva baremació; i finalment, als costos d’accés. A continuació 
s’analitzen en profunditat aquests aspectes. 
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6.1. Dèficits d’oferta i prevalença del sector privat 
 
En una etapa d’escolarització no garantida de forma universal, en què l’oferta 
disponible és deficitària, el sector públic esdevé fonamental per evitar que la 
capacitat adquisitiva de les famílies es converteixi en el criteri de selecció de 
la demanda. En altres paraules, el sector públic vetlla a priori per la igualtat 
d’oportunitats dels infants a l’hora d’accedir a l’educació infantil de primer 
cicle, i aquest fet és especialment pertinent quan l’accés no està garantit. 
 
Aquesta realitat s’il·lustra especialment amb una queixa rebuda (Q 2568/07) 
sobre l’escassa oferta de places de llars d’infants públiques al municipi de 
Ripollet. La persona interessada es queixa que el municipi només disposi 
d’una llar d’infants pública, de la qual s’ha quedat sense plaça un total de 30 
infants, i que la llar d’infants privada costi més de 400 euros mensuals, 
quantitat que és inassumible per la seva economia familiar. La manca d’oferta 
pública, combinada amb els costos del sector privat, provoca l’exclusió 
d’aquesta família de les oportunitats educatives i de conciliació que 
representa l’accés a l’escolarització dels infants menors de tres anys. En 
l’informe presentat al Síndic de Greuges, l’Ajuntament de Ripollet manifesta 
que, en conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, té prevista la creació de 164 places més d’escola bressol pública, a 
més de les 61 de què ja disposa el municipi, les quals permetran incrementar 
substancialment l’oferta educativa per a aquesta franja d’edat en els propers 
anys. Tot i aquests esforços per crear progressivament places, en la resolució 
del Síndic de Greuges es clarifica que l’oferta prevista de 225 places públiques 
pot resultar encara insuficient. Segons dades del padró d’habitants de 2006, el 
municipi té 1.523 infants de zero a dos anys, potencialment usuaris d’aquest 
tipus de serveis. La creació de les 225 places situaria la taxa d’escolarització 
pública al municipi en un 14,8%. Aquesta xifra es troba sensiblement per sota 
de la taxa d’escolarització pública estimada en el període 2008-2009 a la 
comarca del Vallès Occidental (23%) o al conjunt de Catalunya (26%). D’acord 
amb això, se suggereix la conveniència de seguir promovent la creació 
d’oferta, en col·laboració amb el Departament d’Educació, un cop finalitzi el 
conveni actualment en curs. 

 
Cal tenir present que hi ha municipis en què la demanda del servei pot arribar 
a doblar l’oferta. Això és el que podria estar succeint, per exemple, al municipi 
de Barcelona, segons càlculs del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 
(CIIMU) realitzats a partir de les dades del Departament d’Educació16. La 
demanda insatisfeta en el sector públic va ser de 2.542 places durant el curs 
2003-2004, mentre que l’oferta pública efectiva de places va ser de 2.097. Part 
d’aquesta demanda insatisfeta es trasllada al sector privat, sempre que hi hagi 
places disponibles i les famílies en puguin assumir el cost d’accés. 
 
Precisament, hi ha diferències significatives entre sectors de titularitat 
relatives a les quotes requerides per fer ús del servei. El fet que l’oferta pública 
sigui sufragada parcialment amb finançament de les administracions 
competents afavoreix que l’aportació econòmica que han de realitzar les 
famílies sigui més baixa en el sector públic. 
 
                                                 
16 Dades disponibles a: http://www.ciimu.org/fotos/taules_2_inf/educacio.htm; consultat: 
10/11/2005. 
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La taula 5 constata empíricament la importància que adquireix el sector 
públic a l’hora d’escolaritzar grups socials socioeconòmicament precaritzats, 
com és el cas de la població infantil d’origen immigrat. L’índex d’equitat 
estableix la diferència en la distribució de l’alumnat estranger per sector de 
titularitat. Segons aquest índex, el sector públic escolaritza 3,9 vegades més 
alumnat estranger que el sector privat. És a dir, el sector públic és més 
permeable a aquest grup social que el privat. 
 
Taula 5. Indicadors sobre l’accés dels infants estrangers a l’educació infantil 
de primer cicle per sector de titularitat a Catalunya (curs 2005-2006) 
Indicadors Valor 
Taxa d’escolarització en el sector públic (0-2 anys) 13,6
Percentatge de l’alumnat en el sector públic (0-2 anys) 44,4
Percentatge d’alumnat estranger sobre el total (0-5 anys) 8,0
Percentatge d’alumnat estranger en el sector públic (0-5 anys) 11,4
Índex d’equitat en la distribució de l’alumnat estranger per sector de 
titularitat (0-5 anys) 3,9
Índex de normalització en l’accés dels infants estrangers a l’educació 
infantil (de primer i segon cicle) (0-5 anys) 0,59
 
Font: Informe sobre l’Estat de l’Educació a Catalunya. Anuari 2005, Fundació Jaume Bofill. 
 
Nota 1: L’índex de normalització en l’accés dels infants estrangers a l’educació infantil (de 
primer i segon cicle) correspon al quocient entre la presència d’alumnat estranger sobre el total 
i la presència d’infants estrangers al territori de referència (el valor 1 correspon a presència 
normalitzada). 

Nota 2: L’índex d’equitat correspon a: Percentatge d’alumnat estranger (sector públic) / 
Percentatge d’alumnat estranger (sector privat). Una distribució equitativa d’alumnat estranger 
per sectors de titularitat comporta un índex d’equitat igual a 1. Quan l’índex és superior a 1, 
com succeeix en el cas de Catalunya, indica un desequilibri de l’escolarització de l’alumnat 
estranger en benefici del sector públic. Com més s’allunya el valor de l’índex de l’1, menys 
equitativa és la distribució de l’alumnat. 

 
Aquesta realitat pren una especial rellevància quan hom revisa la provisió de 
places en el sector públic, i s’adona que aquesta representa només el 44,4% de 
l’oferta total a Catalunya, i que aquest sector escolaritza només el 13,6% de la 
demanda potencial (curs 2005-2006). La poca prevalença del sector públic 
redueix les possibilitats de la xarxa de llars d’infants i escoles bressol de 
Catalunya de fer front al repte de la igualtat social en l’accés. Les desigualtats 
territorials en la provisió de l’oferta, a més, diversifiquen aquestes 
possibilitats entre els diferents municipis: els municipis que no disposen de 
places d’escola bressol públiques tenen més limitades les possibilitats de 
lluitar contra les desigualtats socials. El Pla de creació de 30.000 places 
públiques d’escola bressol previstes per al període 2004-2008 contribuirà, en 
principi, a capgirar aquesta situació.  
 
En qualsevol cas, l’anàlisi de l’índex d’equitat també posa en relleu la 
necessitat de no reduir l’escolarització de determinats grups 
socioeconòmicament precaritzats en el sector públic. Alhora, convé estimular 
les administracions competents a buscar estratègies (suport econòmic, etc.) 
que millorin la implicació del sector privat en l’escolarització d’aquests grups. 
La important diferència entre sectors de titularitat en l’escolarització de 
l’alumnat estranger incrementa el risc de segregació escolar, així com de 
convertir les escoles bressol públiques en els centres dels infants socialment 
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més desafavorits. Aquesta situació reverteix negativament sobre la qualitat de 
la xarxa i sobre les oportunitats educatives que els infants poden trobar en 
aquest àmbit educatiu (especialment en el sector públic). 
 
6.2. Dèficits relacionats amb els criteris d’admissió al sector públic i la seva 
baremació 
 
El dèficit de places obliga les institucions públiques a crear criteris d’accés als 
centres per gestionar les sol·licituds. El Síndic de Greuges rep nombroses 
queixes relacionades amb els esmentats criteris d’admissió. Per il·lustrar la 
incidència d’aquests criteris sobre la igualtat d’oportunitats en l’accés, val la 
pena exposar dues queixes.  
 
La primera d’aquestes (Q 3358/2005) fa referència als criteris establerts per a 
les escoles bressol de Cornellà de Llobregat, que en el darrer curs escolar 
exigien la necessitat d’acreditar l’arrelament al municipi amb 
l’empadronament, i també que aquest fos d’un any de durada. Més endavant, 
es descriu detalladament aquesta queixa i la seva resolució. En aquest punt, 
no obstant això, és interessant per exemplificar com la incorporació d’aquest 
criteri penalitza l’accés de la població nouvinguda al municipi. Si abans es 
comentava que la població d’origen immigrat mostra un accés poc 
normalitzat a l’educació infantil de primer cicle, aquest tipus de criteri 
n’accentua encara més la desigualtat. 
 
La segona de les queixes (Q 5954/2005), presentada per l’Associació de 
Famílies Monoparentals de Catalunya, és útil per il·lustrar l’absència de 
discriminació positiva envers determinats col·lectius amb necessitats socials i 
econòmiques més clares, com pot ser el de les famílies monoparentals. 
L’esmentada associació mostrava la disconformitat respecte a la no-
priorització de l’accés a les escoles bressol d’aquesta tipologia de família, per 
les dificultats que presenten de conciliació de la vida laboral i familiar. En el 
moment de rebre la queixa, el Departament d’Educació estava elaborant el 
projecte de decret que regulava el primer cicle d’educació infantil de primer 
cicle. Aquest projecte, en fase aleshores d’informació pública, recollia la 
condició de família monoparental com a criteri de prioritat en l’accés. El 
Síndic de Greuges, en el marc d’altres queixes rebudes, ja havia suggerit que 
els criteris de prioritat en l’accés a les escoles bressol tinguessin en compte la 
situació de les famílies monoparentals. Finalment, ni el Decret 282/2006, de 4 
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits 
dels centres, ni el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableixen els 
procediments d’admissió per als centres amb ensenyaments sufragats amb 
fons públics, actualment vigents, inclouen l’esmentat criteri.  
 
En el marc d’una altra queixa (Q 1376/2007), el Departament d’Educació 
justifica l’exclusió d’aquest criteri en el Decret 75/2007 perquè a l’hora 
d’elaborar-lo va prendre en consideració la normativa vigent, i que, per al cas 
de les famílies monoparentals (i a diferència de les famílies nombroses, que 
compten amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies 
nombroses), no hi ha cap normativa amb rang de llei, tant en l’àmbit estatal 
com català, que estableixi el dret de preferència en el procés d’admissió 
d’alumnat per a les situacions de monoparentalitat. El Departament 
d’Educació, no obstant això, també informa que està estudiant la manera 
d’introduir avantatges per a les famílies monoparentals en properes 
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regulacions. Per fer-ho, espera resoldre amb el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, sobretot, la falta d’acreditació oficial de la condició legal de família 
monoparental. 
  
Finalment, el Decret 75/2007, de 27 de març, que regula l’admissió d’alumnat, 
entre altres, per a les escoles bressol i les llars d’infants sufragades amb fons 
públics, especifica en l’article 7 i annex els següents criteris generals de 
prioritat, amb la seva corresponent baremació: 
 
− Existència de germans matriculats al centre o de pares o tutors legals que 

hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció (40 punts). 
− Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si s’escau, la proximitat del 

lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de 
fet, o de l’alumne quan sigui major d’edat (30 punts, en el cas que es 
prengui en consideració el domicili, o 20 punts, en el cas que es prengui el 
lloc de treball).17 

− Renda anual de la unitat familiar, en funció de si el pare o la mare, o el 
tutor, són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en 
funció dels fills a càrrec de la persona perceptora (10 punts). 

− Discapacitat en l’alumne, pare, mare o germans, de grau igual o superior a 
33% (10 punts). 

− Pel fet de formar part de família nombrosa (15 punts). 
− Existència de malaltia crònica de l’alumne que li afecti el sistema digestiu, 

endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts). 
 
La disposició addicional quarta de l’esmentat decret especifica que aquests 
criteris són extensius per al conjunt de les llars d’infants públiques. Els 
ajuntaments que hagin assumit la competència en matèria d’admissió 
d’alumnat del primer cicle d’educació infantil dels centres públics, tal com 
disposa l’article 20 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual  es regula 
aquest cicle educatiu, poden afegir, a més dels anteriors, nous criteris i el seu 
propi barem per a cada un d’ells, en l’exercici de les seves competències. 
L’anàlisi de la informació facilitada pels mateixos ajuntaments posa de 
manifest que, en aquestes ocasions, és relativament freqüent incorporar el 
criteri que prioritza l’alumne amb els dos progenitors ocupats. 
 
Anteriorment, s’ha fet referència a les desigualtats d’accés a l’educació 
infantil de primer cicle, i s’ha comentat que els grups socials amb menys 
capital econòmic i educatiu són els que menys es beneficien d’aquesta etapa 
educativa. És cert que aquests són menys presents perquè representen el 
col·lectiu que, en valors relatius, menys explicita la demanda per a l’accés dels 
seus fills a l’educació infantil de primer cicle. Ara bé, també és cert que els 
criteris de prioritat seleccionats i la seva baremació reprodueixen i reforcen 
aquest escenari de manca d’equitat en l’accés. 
 
En primer lloc, perquè el criteri de renda de la unitat familiar representa una 
puntuació residual sobre el conjunt de la baremació (10 sobre 115 punts 

                                                 
17 En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix 
districte municipal on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de 
proximitat, s’assigna 15 punts. Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi 
on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat, s’assigna 
10 punts. 
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possibles). En altres paraules, aquest criteri esdevé poc prioritari i determinant 
a l’hora de decidir l’admissió de l’alumnat als centres d’educació infantil de 
primer cicle, i no reforça substancialment l’accés del col·lectiu amb menys 
capital econòmic. 
 
En segon lloc, perquè el criteri d’ingressos econòmics només puntua en el cas 
que algun dels progenitors sigui beneficiari de la renda mínima d’inserció 
(RMI). Segons dades de l’ICASS el 31 de desembre de l’any 2005, aquesta és 
una realitat que afecta 13.080 beneficiaris directes, la qual cosa representa el 
0,32% de la població entre 25 i 64 anys. Cal recordar que la renda mínima 
d’inserció suposa no disposar d’ingressos familiars suficients per subsistir, 
calculada a partir del següent llindar: que durant els dotze mesos anteriors la 
unitat familiar no hagi percebut més ingressos que els que els correspondria 
en concepte d’RMI —5.201,3 euros anuals en el cas d’unitats familiars amb dos 
membres, i 5.685,7, en el cas de tres membres—. 
 
En principi, el criteri de renda de la unitat familiar té sentit si serveix realment 
per garantir des del sector públic la igualtat d’oportunitats en l’accés de les 
famílies que, per causes socioeconòmiques, no poden accedir de forma 
normalitzada a aquests recursos educatius –públics o privats–. A tall 
il·lustratiu, i amb la finalitat d’estimar la població que es troba en aquestes 
circumstàncies, hom podria prendre com a referència diversos indicadors, 
com ara la taxa de risc de pobresa o la proporció de llars amb dificultats 
econòmiques per arribar a final de mes. Segons dades de l’Enquesta de 
condicions de vida (2004), el 17,7% de la població se situa per sota el llindar de 
la pobresa a Catalunya (segons el llindar català). Segons l’Enquesta contínua 
de pressupostos familiars (4t trimestre de 2005), el 53,6% de les llars catalanes 
té dificultats per arribar a final de mes  (20,0% amb dificultat mitjana o 
severa). Aquesta darrera proporció, encara que com a referència pot semblar 
exagerada, és similar al pes sobre el conjunt de la població que té la categoria 
de classes treballadores utilitzada en la taula 3, que gira al voltant del 45%. Cal 
recordar que la taula mostra que aquest és el grup social que menys 
escolaritza els fills. 
 
En qualsevol cas, aquests percentatges posen de manifest l’impacte escàs que 
juga el criteri de renda en el procés d’admissió d’alumnat. De fet, la taula 6 
estima l’impacte al voltant del 2,2% sobre la població que es troba per sota el 
llindar de pobresa, o del 6,0% sobre la població que té moltes dificultats per 
arribar a final de mes. 
 
Taula 6. Indicadors de dificultats econòmiques entre la població a Catalunya 
(2004) 

Indicadors 

Pes sobre el 
conjunt de la 
població (%) 

Impacte 
estimat (%) 

Taxa de risc de pobresa 17,7 2,2 
Taxa de risc de pobresa abans de transferències socials 36,9 … 
Taxa de risc de pobresa abans de transferències socials 
(diferents de les pensions de jubilació i supervivència) 21,3 … 
Taxa de risc de pobresa per a les llars amb un adult amb 
un fill dependent o més  40,2 … 
Taxa de risc de pobresa per a les llars amb dos adults 
amb un fill dependent o més  19,3 … 
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Taxa de risc de pobresa per a altres llars amb fills 
dependents 16,5 … 
Llars que no poden permetre’s la despesa de vacances 
almenys una setmana/any  35,4 0,9 
Llars amb alguna dificultat 53,6 0,6 
Llars amb molta dificultat 5,3 6,0 
Llars amb dificultat 14,7 2,2 
Llars amb poca dificultat 33,6 1,0 
 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de condicions de vida (2004) i l’Enquesta de 
pressupostos familiars (2005, 4t trimestre). 
 
Nota: La primera columna recull el percentatge de població que respon a determinats grups 
socials amb dificultats econòmiques (p. ex. “taxa de risc de pobresa per a les lles llars amb un 
adult amb un fill dependent o més ” correspon al percentatge de llars monoparentals que 
pateixen risc de pobresa). La segona columna, en canvi, correspon a l’impacte del criteri de 
renda (població perceptora de RMI) sobre els grups de població amb dificultats econòmiques, 
amb el benentès que els beneficiaris directes de RMI formen part íntegrament dels esmentats 
grups socials (p. ex. segons les dades exposades, el criteri de renda beneficiaria només el 2,2% 
de la població amb risc de pobresa). 
 
En tercer lloc, perquè el criteri de germans al centre, encara que sigui oportú 
per garantir-ne l’agrupament escolar i per donar un servei integral d’atenció a 
les unitats familiars que hi tenen accés, afavoreix indirectament la població 
que està més orientada envers l’escolarització de la primera infància, que 
concep l’accés a l’escola bressol com a etapa de pas necessària per a 
l’educació i cura dels fills. Nombrosos estudis sociològics s’han ocupat de 
demostrar que la població amb més capital educatiu, les classes mitjanes 
professionals, per la seva experiència escolar prèvia, més extensiva i intensiva, 
així com també pel rendiment que han obtingut dels estudis en les seves 
trajectòries laborals, entre altres factors explicatius, representen el col·lectiu 
que més orienta els fills envers l’escolarització preobligatòria i postobligatòria. 
Les dades de la taula 3 constaten que, efectivament, hi ha diferències en 
l’accés entre grups socials en funció del nivell educatiu. La població amb més 
capital educatiu, doncs, és aquella que més demana fer ús de les llars 
d’infants, i més possibilitats té d’haver escolaritzat prèviament el primer fill. 
Per tant, també representa el grup social que més es beneficia, indirectament, 
del criteri de germans al centre.  
 
En quart lloc, perquè el criteri de germans al centre, que, pel seu barem, és el 
més determinant en el procés d’admissió, beneficia l’accés dels grups socials 
que ja són dins el sistema. Si aquells que ja fan ús de les llars d’infants 
responen més a determinades categories socials, aquestes categories socials 
tendiran a veure’s comparativament més beneficiades per l’aplicació del 
criteri. En altres paraules, si hom parteix d’un accés poc equitatiu, aquest 
criteri no farà altra cosa que reproduir l’escenari de desigualtat. Així, les 
classes mitjanes professionals i les classes empresarials, que són les categories 
socials més presents en aquesta etapa educativa, tindran més oportunitats en 
comparació amb les classes treballadores, menys presents.  
 
I en cinquè lloc, perquè el criteri dels dos progenitors ocupats, no recollit al 
Decret 75/2007, però incorporat sovint a la baremació per ajuntaments que 
assumeixen la competència en matèria d’admissió d’alumnat del primer cicle 
d’educació infantil dels centres públics, beneficia els grups socials amb taxes 
d’activitat i d’ocupació més elevades. Un cop més, les classes mitjanes 
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professionals i els grups socials amb més capital educatiu representen el 
col·lectiu més ocupat, o més disposat a estar-ho. Per tant, també serà el 
col·lectiu més beneficiat per l’aplicació d’aquest criteri. 
 
En definitiva, en anteriors apartats, s’ha comentat la importància que els fills 
de famílies amb capitals econòmic i educatiu precaris accedeixin a l’educació 
infantil de primer cicle com a estratègia per promoure’n la igualtat 
d’oportunitats educatives enfront dels fills de famílies amb més capitals. En la 
taula 3 s’ha observat que la realitat de l’escolarització dels zero als tres anys a 
Catalunya s’allunya d’aquest escenari. En aquest subapartat s’ha intentat 
argumentar que els criteris d’admissió d’alumnat, que s’ocupen de seleccionar 
la demanda, no contribueixen a capgirar aquesta tendència, ans el contrari: en 
valors relatius, reforcen l’accés de les classes mitjanes, i no afavoreixen l’accés 
de les classes treballadores.  
 
De fet, els criteris semblen partir d’una concepció de l’educació infantil de 
primer cicle com a recurs per a la conciliació de la vida laboral i familiar, en 
què es valora fonamentalment l’agrupament escolar dels germans i la 
proximitat del centre al domicili o al lloc de treball. En canvi, no s’incorporen 
criteris que de forma manifesta concebin aquesta etapa com a recurs per a 
l’equitat educativa, en tant que genera efectes positius demostrables sobre els 
processos d’escolarització dels infants en el futur. Les dades PISA, per 
exemple, constaten que, aïllat el factor socioeconòmic, els alumnes que han 
estat escolaritzats en aquesta etapa educativa obtenen millors resultats en les 
proves de competència als quinze anys (Ferrer, F., 2006). 
 
Finalment, val a dir que aquests criteris d’admissió són iguals per a tots els 
centres amb ensenyaments sufragats amb fons públics, encara que les 
condicions d’accés a l’educació infantil de primer cicle són molt diferents de 
les de la resta d’ensenyaments. Com s’ha afirmat, aquests criteris d’admissió 
són poc adequats per a una etapa educativa no universal, no obligatòria, amb 
dèficits importants d’oferta en el sector públic. 
 

6.3. Costos d’accés al sector públic 
 

A més dels criteris de prioritat en l’admissió, el factor determinant per 
entendre la desigualtat d’accés en aquesta etapa educativa té a veure amb el 
cost que representa l’escolarització per a les famílies. A tall il·lustratiu, es pot 
destacar la queixa (Q 2568/07), ja exposada anteriorment, que fa referència a 
l’escassa oferta de places de llars d’infants públiques al municipi de Ripollet. 
Aquesta escassetat de places, combinada amb els costos d’accés a l’oferta 
privada existent, representa un factor d’exclusió respecte a les oportunitats 
educatives dels infants i de conciliació per part de les famílies. La persona 
interessada manifesta que no ha pogut accedir a la llar d’infants pública, per 
manca de places, i tampoc a la llar d’infants privada, perquè no pot assumir 
els més de 400 euros mensuals que representa l’accés del seu fill. En la 
resolució del Síndic de Greuges, es fa avinent a l’Ajuntament de Ripollet la 
necessitat de combatre les desigualtats econòmiques que hi ha en l’accés, 
derivades de les dificultats que tenen moltes famílies a l’hora d’assumir el 
pagament de les quotes en el sector privat, però també, encara que en menor 
grau, en el públic. D’una banda, és cert que la mateixa creació de places 
públiques, en què l’accés és menys costós, és una política fonamental per 
afavorir l’accés de les famílies amb menys capacitat adquisitiva. Però, de 
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l’altra, també és cert que les places en el sector públic són insuficients, i que el 
cost d’accedir als recursos sempre genera desigualtats. D’acord amb això, se 
suggereix la necessitat de desenvolupar polítiques que millorin l’accessibilitat 
de les famílies amb menys recursos econòmics a aquesta etapa educativa  en 
col·laboració amb el Departament d’Educació. Les administracions públiques 
implicades han de vetllar per la igualtat d’oportunitats dels infants a l’hora 
d’accedir a l’educació infantil de primer cicle, especialment quan l’accés no és 
garantit de forma universal.  
 
Si es pren com a referència orientativa la informació facilitada pels 
ajuntaments respecte a les seves escoles bressol municipals, el cost mensual 
mitjà per infant pel servei bàsic d’escolaritat és de 117,7 euros, i pel servei de 
menjador, 99,5 euros de mitjana. En total, això suposa un cost mensual global 
(aproximat) per infant de 217,2 euros (2.172 euros anuals). Aquí caldria afegir 
costos addicionals per hores extres, com el servei d’acollida, per activitats 
complementàries, per matriculació inicial, etc. L’alternativa al sector públic és 
el privat, en què els costos d’accés són significativament superiors. 
 
La quota que s’ha de pagar representa una quantitat força significativa sobre 
els ingressos econòmics d’una unitat familiar catalana. La taula 7 mostra que, 
segons l’Enquesta de condicions de vida (2004), la renda mitjana per llar a 
Catalunya és de 24.804 euros. L’esforç econòmic que realitza una família 
mitjana per escolaritzar un fill en una escola bressol, doncs, equival al 8,8% 
dels seus ingressos. Si escolaritzen dos fills d’aquesta edat, ja representa el 
17,5%. En cas de llars monoparentals, aquesta despesa podria arribar a 
suposar fins al 14,4% i el 28,7% dels ingressos, depenent del nombre de fills. 
 
Així mateix, segons l’Enquesta de pressupostos familiars, convé destacar que 
la despesa mitjana per llar en ensenyaments és de 324 euros. L’escolarització, 
en aquest cas, representa multiplicar 6,7 vegades aquesta despesa (en cas 
d’un fill, o 13,4 vegades, en cas de dos).    
 
Taula 7. Indicadors d’ingressos i despeses de les llars a Catalunya (2004) 
Ingressos anuals 

Mitjana (€) 

Esforç 
econòmic (1 fill 

o filla) 

Esforç  
econòmic (2 
fills o filles) 

Renda mitjana per llar 24.804 € 8,8 % 17,5 % 
Un adult amb un fill dependent o més 
*  15.116 € 14,4 % 28,7 % 

Dos adults amb un fill dependent o 
més * 28.114 € 7,7 % 15,5 % 

Altres llars amb fills dependents* 33.651 € 6,5 % 12,9 % 

Despesa anual Mitjana (€) 

Esforç 
econòmic (1 fill 

o filla) 

Esforç 
econòmic (2 
fills o filles) 

Despesa mitjana 24.431 € 8,9 % 17,8 % 
Despesa en ensenyament 324 € x 6,7 x 13,4 
Parella amb un fill  27.863 € 7,8 % 15,6 % 
Parella amb dos fills i més  32.744 € 6,6 % 13,3 % 
Monoparental  17.629 € 12,3 % 24,6 % 
 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (2004) i 
l’Enquesta de Pressupostos Familiars (2005, 4t trimestre). 
 



 60

Nota: Els ingressos anuals per tipus de llar són una estimació a partir de dades per al conjunt de 
l’Estat. 
 
Tal com s’observa en la taula 8, el 46,3% de les llars monoparentals amb fills a 
càrrec disposa d’uns ingressos inferiors a 14.000 euros i el 43,7% de les llars 
biparentals, inferiors a 25.000. Per a aquest percentatge de llars, 
l’escolarització, en cas que es produeixi, comprometria fins al 8,7% dels 
ingressos familiars (en cas d’un fill i el 17,4%, en cas de dos). Davant d’aquesta 
situació, doncs, les possibilitats de privació de l’escolarització entre aquesta 
meitat de les llars amb fills és elevada.      
 
Taula 8. Indicadors d’ingressos per composició de la llar a Catalunya (2004) 
Ingressos anuals Fins a 

14.000 € 
(%) 

De 14.001 
a 25.000 € 

(%) 

Més de 
25.000 € 

(%) Total 
Total 26,8 27,4 40,6 100,0 
Un adult amb un o més fills 
dependents  46,3 

.. .. 100,0 

Dos adults amb un o més fills 
dependents 14,4 

29,3 52,2 100,0 

Altres llars amb fills dependents .. 19,2 67,6 100,0 
Esforç econòmic estimat (1 fill) Més del 

15,5% 
Del 15,5% 

al 8,7% 
Menys del 

8,7% - 
Esforç econòmic estimat (2 fill) Més del 

31,0% 
Del 31,0% 
al 17,4% 

Menys del 
17,4% - 

 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Enquesta de condicions de vida (2004). 
 
Nota: El símbol .. representa dades poc significatives per al càlcul. 
 
Aquesta tendència queda clarament il·lustrada en analitzar la proporció de 
llars amb parelles de doble ingrés que fa ús de serveis remunerats, tal com 
queda recollit en la taula 9. El fet que tots dos progenitors estiguin ocupats 
implica buscar estratègies de cura infantil alternatives a l’atenció per part 
d’un dels membres de la parella. Davant d’aquesta situació, les parelles que 
tenen més ingressos (quartil 4t) tendeixen a doblar l’accés a serveis 
remunerats, com pot ser el d’escola bressol, respecte a les parelles que en 
tenen menys (1r quartil).  
 
La clara relació entre ingressos familiars i utilització de les escoles infantils, 
que fa que, a mesura que augmenten les rendes familiars augmenta la 
proporció d’usuaris, constata que el model actual d’escolarització infantil no 
està complint adequadament la seva funció com a institució compensadora de 
les desigualtats socials. Ans al contrari, com ja s’ha comentat anteriorment, 
ben sovint, des de l’educació infantil de primer cicle es reforcen els eixos 
d’estratificació social. 
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Taula 9. Percentatge de llars amb parelles de doble-ingrés (tots dos 
progenitors ocupats) que utilitzen de serveis de cura infantil remunerats 
segons el quartil d’ingressos familiars (persones de 18-45 anys amb 
almenys un fill de 0-2 anys), Espanya, 2000 

 
Ingressos nets  
de la llar (€)  

Utilització dels serveis  
de cura(%)  

1r. quartil 18,7 
a

2n. quartil 25,0 
a

3r. quartil 30,2
4t. quartil 38,6
 
Font: 7a onada del Panel de llars europeu (PHOGUE). 
 
a Menys de 14 casos amb les dades no ponderades.  
Nota: s’ha utilitzat l’escala d’equivalència de l’OCDE modificada per ajustar la renda familiar a 
l’estructura de la llar i les economies d’escala de les famílies.  
 
Aquestes desigualtats socials poden generar impactes no desitjats, tant sobre 
el procés de socialització de l’infant com sobre la posició de la seva família en 
l’estructura econòmica. Les alternatives de què que disposen molts 
progenitors amb baixos ingressos són, o bé deixar de treballar (inactivitat 
temporal, un cop superat el període de baixa de paternitat o maternitat), o bé, 
si es vol continuar treballant, confiar l’atenció del fill a suports de caràcter 
informal (avis, veïns, etc.), combinats amb l’ús de serveis remunerats més o 
menys eventuals (cangurs, ludoteques, etc.).  
 
La primera de les opcions afecta negativament la situació econòmica de la 
família, tant pels salaris que deixa de percebre durant la interrupció laboral, 
com per la pèrdua acumulada al llarg de la vida laboral de la progressió 
salarial corresponent al període de baixa. Esping-Andersen (2006), sobre la 
base d’estudis internacionals, dimensiona aquesta pèrdua en el 40% dels 
ingressos que hauria pogut guanyar una dona típica durant la seva vida 
laboral. Així, les famílies amb ingressos precaris que opten per deixar de 
treballar precaritzen encara més la seva situació econòmica, i limiten encara 
més les oportunitats socioeconòmiques que tindrà l’infant en el futur. 
 
La segona de les opcions pot ser perjudicial per al procés de socialització de 
l’infant, sempre que no es garanteixi la qualitat de l’atenció rebuda. La manca 
d’estabilitat i de suport afectiu amb els agents que s’ocupen de la seva cura, la 
inexperiència en l’exercici de l’atenció infantil per part dels eventuals 
cuidadors o la impossibilitat de garantir l’atenció personalitzada permanent 
durant el temps de cura (per la compaginació de la cura amb altres tasques), 
per posar alguns exemples, són situacions que poden afectar negativament la 
qualitat del procés de socialització de l’infant. Aquesta situació incrementa les 
desigualtats respecte a les oportunitats educatives que troben els infants que 
són atesos pels progenitors o que fan ús de la xarxa d’escoles bressol. 
 
Aquesta realitat contrasta amb la conveniència que les mateixes famílies facin 
aportacions econòmiques que complementin la inversió realitzada per la 
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments. No cal perdre de vista que 
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l’educació infantil de primer cicle no és una etapa educativa d’accés universal, 
la qual cosa no obliga l’Administració a garantir-ne la gratuïtat.  
 
Amb el Pla de creació de places públiques d’escola bressol, la Generalitat de 
Catalunya ha incrementat significativament la inversió econòmica per plaça 
escolar: 5.000 euros, si són de nova creació, i 1.800 euros anuals per  sostenir-
les, quan abans eren 2.950 euros i 1.100 euros respectivament (Del Pozo, 2006). 
Segons dades de la Diputació de Barcelona18, aquesta aportació cobreix entre el 
19 i el 33% del cost mitjà d’una plaça escolar, segons el municipi de referència.  
 
Les famílies i els ajuntaments aporten la resta de finançament. La manca de 
criteris més o menys unificats, així com l’autonomia de les corporacions locals 
per establir criteris propis per determinar el cost d’accés a l’oferta pública, fan 
que hi hagi situacions força diverses en els diferents municipis. En general, 
l’aportació econòmica dels ajuntaments és més quantiosa i oscil·la entre el 33 
i el 70% , mentre que la de les famílies es troba entre el 17 i el 38%19. 
 
A títol d’exemple, les places de llar d’infants de la xarxa d’escoles bressol del 
municipi de Barcelona20 tenen un cost mitjà total de 7.422 € anuals per al curs 
2006-2007. El preu públic fixat per a les famílies durant el curs 2006-2007 és de 
241 euros mensuals, dels quals 140 euros corresponen a l’escolarització i 101, 
al servei complet d’alimentació. Del cost total, les famílies n’assumeixen el 
25%, la Generalitat de Catalunya, el 26%, i l’Ajuntament de Barcelona, el 49%. 
 
A Terrassa, en canvi, el preu públic fixat per a les famílies gira al voltant dels 
254 euros mensuals, comptant servei bàsic i menjador. L’aportació de les 
famílies suposa el 22% del finançament necessari per al manteniment 
ordinari, mentre que la de la Generalitat de Catalunya, el 26%, i la de 
l’Ajuntament de Terrassa, el 53%. 
 
Aquestes diferències entre municipis quant al finançament públic de les 
escoles bressol provoquen també importants diferències quant a les quotes 
que han de pagar les famílies per accedir al servei. Si es pren com a referència 
orientativa la informació facilitada pels ajuntaments respecte a les seves 
escoles bressol municipals, els preus oscil·len entre els 75 i els 200 euros 
mensuals per al servei bàsic, i els 30 i els 150 euros mensuals per al servei de 
menjador. Això comporta, per exemple, que ciutats com Barcelona, Terrassa, 
Cerdanyola del Vallès o Igualada tinguin quotes mensuals pel servei complert 
de 240, 254, 276 i 211 euros, respectivament. 
 
Així mateix, també hi ha una important diversificació quant a les polítiques 
d’accessibilitat existents. En molts casos, els ajuntaments donen ajuts a les 
famílies més desafavorides, en forma de reduccions o bonificacions de la 
quota mensual segons els ingressos econòmics. En altres casos, reserven 

                                                 
18 Vegeu Serra, A. (2006). “Aproximació a l’anàlisi dels models de gestió de les polítiques locals 
d’atenció a la infància 0-3”. XII FÒRUM LOCAL D’EDUCACIÓ. Document de la ponència, 
Terrassa, 22 de juny de 2006. 

19 Vegeu Serra, A. (2006). “Aproximació a l’anàlisi dels models de gestió de les polítiques locals 
d’atenció a la infància 0-3”. XII FÒRUM LOCAL D’EDUCACIÓ. Document de la ponència, 
Terrassa, 22 de juny de 2006. 

20 Dades obtingudes al web de la Xarxa Municipal d’Escoles Bressol. 
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places a preus reduïts o simbòlics. Ara bé, cal tenir present que aquesta 
situació no és extensible al conjunt de municipis, la quantitat de la bonificació 
no sempre afavoreix l’accés a les famílies amb dificultats econòmiques 
severes, l’aplicació de la bonificació no sempre comprèn el conjunt de serveis 
(acollida, menjador, etc.), i els criteris d’adjudicació d’ajuts no sempre integren 
com a possibles destinatàries les famílies amb dificultats econòmiques lleus. 
Això succeeix, a més, en un context laboral caracteritzat per la precarietat de 
l’ocupació, la qual cosa genera inestabilitat i incertesa en els ingressos 
salarials, així com fluctuacions contínues i inesperades respecte a la situació 
econòmica de moltes famílies. 
 
Tot plegat obliga les administracions competents a reflexionar entorn de les 
polítiques d’accessibilitat que es posen en pràctica. La incorporació de quotes 
condicionades als ingressos familiars, els sistemes de control i validació de la 
renda, els criteris d’adjudicació, els graus de bonificació, les escales 
d’aplicació, etc. són factors que caldria revisar. 
 
Des d’aquesta perspectiva, representa un avenç significatiu l’Ordre 
EDU/223/2007, promoguda pel Departament d’Educació amb data 27 de juny 
de 2007, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts 
als ajuntaments titulars de llars d’infants, per a l’escolarització de nens i 
nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques 
desfavorides. Aquesta recent iniciativa, un avenç important per millorar 
l’accessibilitat a aquests serveis, estableix ajuts d’un màxim de 1.350,00 euros 
per alumne beneficiari per a les famílies amb rendes que no superin els 
llindars màxims de renda familiar que s’estableixen a continuació: 14.778,00 
euros per a famílies de dos membres, 19.407,00 euros per a famílies de tres 
membres, 23.020,00 euros per a famílies de quatre membres, 26.123,00 euros 
per a famílies de cinc membres, etc. 
 
Sobre aquesta iniciativa, no obstant això, convé destacar dues mancances 
fonamentals. La primera d’aquestes fa referència al perfil de família al qual va 
dirigit l’ajut. Les rendes familiars màximes fixades limiten els ajuts a les 
famílies amb un nivell de precarietat econòmica força elevat. Els problemes 
d’accessibilitat són més greus en aquest col·lectiu, però no exclusivament. I la 
segona fa referència a la quantitat establerta per a l’ajut. Atès que aquesta 
política va adreçada a les famílies amb una situació socioeconòmicament més 
precària, cal destacar que l’ajut màxim previst (1.350 euros) només assumeix 
prop del 62% del cost mitjà d’accés a les escoles bressol públiques (segons la 
informació facilitada pels ajuntaments, 2.172 euros). La part restant (822 
euros), assumida per la mateixa família, encara pot representar un obstacle 
important per a aquestes famílies desfavorides. A tall il·lustratiu, per a una 
família monoparental beneficiària amb un fill que té la renda familiar màxima 
segons el llindar establert (14.778 euros), la despesa de l’escolarització (822 
euros) encara representa el 6% dels seus ingressos bruts. A més, les famílies 
amb pocs recursos econòmics que es veuen obligades a escolaritzar els fills en 
el sector privat per l’escassetat d’oferta pública queden excloses dels ajuts.  
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7. CREACIÓ DE PLACES D’ESCOLA BRESSOL I LLAR D’INFANTS 
 
La Llei 5/2004 de creació de llars d’infants recull el compromís del Govern de la 
Generalitat pel que fa a la creació de 30.000 places públiques d’educació 
infantil de primer cicle per al període 2004-2008. La creació d’aquestes noves 
places es realitza amb l’objectiu de doblar l’oferta pública actual i augmentar 
en un 50% l’oferta total actual. 
 
En anteriors apartats, es feia referència a les mancances tant d’oferta existent 
com d’accessibilitat, com a resultat del desenvolupament deficient del sector 
públic. Les queixes rebudes al Síndic de Greuges posen de manifest la pressió 
que hi ha sobre l’oferta pública i sobre la disconformitat dels criteris que 
intenten ordenar-la i prioritzar-ne l’accés.  
 
És el cas, per exemple, de la queixa (Q 5892/2006) presentada per una família 
resident a Arenys de Mar que mostrava la seva disconformitat respecte que 
les dues llars d’infants sostingudes amb fons públics tinguessin criteris 
d’admissió diferents, i també tinguessin delimitades àrees d’influència 
diferents a efectes de matriculació (la municipal correspon amb una part del 
municipi, mentre que la de titularitat privada abasta el conjunt de barris). 
Això col·loca en situació de desavantatge les famílies que resideixen fora de 
l’àrea d’influència de l’escola bressol municipal, que només tenen prioritat 
d’accés pel domicili al centre privat. En la base de la queixa, de fet, la persona 
interessada es referia al nombre de places insuficients de primer cicle 
d’educació infantil al municipi, i al fet que aquest any i en cursos anteriors 
molts infants s’haguessin quedat sense plaça.  
 
Pel que fa al nombre de places, l’Ajuntament d’Arenys va informar que per 
donar cabuda als infants que s’havien quedat sense plaça havia llogat mòduls 
d’escola bressol per al curs 2006-2007. D’altra banda, pel que fa al procediment 
d’accés als centres docents, el Departament d’Educació va informar que al 
municipi d’Arenys no es van implantar àrees territorials de proximitat  als 
centres privats sufragats amb fons públics (concertats), però que aquest fet 
responia a la normativa aleshores vigent. Cal recordar que l’aprovació de la 
Llei orgànica d’educació (LOE) el 4 de maig de 2006 ja estableix que les àrees 
territorials de proximitat siguin les mateixes per als centres de titularitat 
pública i concertada. 
 
Els dèficits d’oferta també es denoten en el cas, per exemple, de queixes 
relacionades amb l’edat requerida per a l’accés. Només en el primer semestre 
del 2007 s’han rebut cinc queixes sobre el particular pel que fa als municipis 
de Sant Joan Despí (Q 693/2007), Sant Sadurní d’Anoia (Q 745/2007), el Vendrell 
(Q 834/2007), Cerdanyola del Vallès (Q 2228/2007) i Vilanova del Camí (Q 
2401/2007). El requisit de tenir com a mínim setze setmanes el dia 1 de 
setembre el recull la resolució que anualment publica el Departament 
d’Educació amb les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als 
centres docents. Val a dir que aquest sistema pot perjudicar els nascuts en un 
període respecte als nascuts en un altre, però és difícilment evitable siguin 
quines siguin les dates d’inici i acabament de la preinscripció. Cal tenir en 
compte, d’altra banda, que la mateixa normativa, tot i la limitació d’edat per a 
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la matrícula, també recull la possibilitat que els centres puguin admetre al 
llarg dels curs nens i nenes de més de setze setmanes. 
 
D’acord amb això, es constata que el problema de fons és el nombre de places 
d’escola bressol, encara insuficient per atendre la demanda existent, que fa 
que els infants que no han pogut formalitzar la seva sol·licitud dins el termini 
de preinscripció tinguin més dificultats, pel fet d’accedir-hi després, d’obtenir 
una plaça. En aquest sentit, el Síndic de Greuges ha plantejat en les seves 
resolucions al Departament d’Educació la necessitat d’incrementar el nombre 
de places de llars d’infants de titularitat pública, ja que, tot i l’esforç realitzat 
per les administracions públiques en els últims anys, sembla encara 
insuficient.  
 
En definitiva, moltes d’aquestes queixes no són provocades per aplicacions 
irregulars de la normativa, sinó, en general, per la insuficiència de places en 
llars d’infants de titularitat pública.  
 
Per aquest motiu, convé posar de manifest l’impacte positiu que es deriva de 
l’aplicació del pla de creació de places previst pel Govern. Per al conjunt de 
Catalunya, el nombre de places de caràcter públic a l’etapa de llars d’infants 
es preveu que passi de les quasi 30.000 existents l’any 2004 a més de 50.000 
places l’any 2008 (Generalitat de Catalunya, 2004:19). Aquest augment 
representa passar d’una taxa d’escolarització pública del 14% l’any 2004 al 26% 
l’any 2008, així com reduir parcialment la pressió que les famílies exerceixen 
sobre l’oferta.  
 
En apartats precedents també es destacaven les importants desigualtats 
existents entre comarques quant a les taxes d’escolarització. En aquest sentit, 
cal valorar que un dels objectius del Pla és aconseguir uns nivells mínims 
d’oferta pública en el conjunt del territori, amb variacions entre el 15% i el 30% 
en funció de la grandària demogràfica dels diferents municipis. En els 
municipis de fins a 20.000 habitants, la taxa es preveu situar entre el 25 i el 
30%; en els municipis de 20.000 a 50.000 habitants, entre el 20 i el 25%; i en els 
municipis de més de 50.000 habitants, entre el 15 i el 20%. 
 
D’aquesta manera, els esforços més grans es concentren als municipis petits, 
on hi ha menys demanda potencial (en valors absoluts) i, conseqüentment 
també, menys oferta privada i més dificultats a l’hora de cobrir i finançar les 
places. La priorització dels municipis més petits respon, a parer de les 
administracions públiques implicades, a la necessitat de garantir que les 
zones rurals puguin disposar d’una oferta no condicionada a criteris de 
població i a les possibilitats de finançament. Això afavoriria, a priori, una certa 
igualació de les condicions a partir de les quals les escoles bressol i les llars 
d’infants es desenvolupen. El mapa 6 il·lustra el punt de partida i el d’arribada 
del Pla, i com la seva aplicació ha de representar, especialment a les 
comarques rurals amb dèficits d’oferta, una reducció de les desigualtats 
territorials apuntades. 
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Mapa 6. Escolarització pública a les comarques catalanes: proposta 
d’ampliació de l’oferta de cara a l’any 2008  

Situació al 2004 Situació al 2008 

  
 
Font: Generalitat de Catalunya (2004). 
 
Precisament, però, un dels aspectes més controvertits de la planificació del Pla 
es deriva dels criteris d’assignació territorial de places. D’una banda, és ben 
cert que el Pla contribuirà a reduir els dèficits estructurals flagrants que 
pateixen determinades comarques rurals catalanes, com el que ocorre al 
Montsià, al Baix Camp, al Bages, a la Terra Alta o al Baix Ebre, per exemple. 
Però, de l’altra, també ho és que les desigualtats territorials en els nivells de 
cobertura de l’oferta segueixen persistint. En calcular la taxa d’escolarització 
pública estimada i projectada per al 2008, que incorpora l’impacte que 
representa la creació de places prevista inicialment pel Pla (vegeu taula 10), 
s’hi observa que el Pallars Jussà, la Conca de Barberà o la Cerdanya, per 
exemple, obtenen taxes força superiors a les de la Segarra, l’Alt Empordà o la 
Selva, per esmentar algunes de les comarques. Convé recordar que totes 
aquestes comarques presenten un pes del sector privat similar, la qual cosa 
significa que les taxes d’escolarització globals diferiran sensiblement. 
 
 
Taula 10. Indicadors d’escolarització pública per comarques a 
Catalunya (2006) 
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Catalunya 
30.00

0 
95,7 -1302 14,6 13,6 30,6 26 44,4 7.598 

Alt Camp 375 54,9 -169 31,9 23,8 36,7 50 64,9 44 
Alt Empordà 540 120,6 111 17,9 23,3 29,9 30 78 285 
Alt Penedès 405 176,3 309 13,0 26,5 34,5 33 76,8 149 
Alt Urgell 165 97 -5 38,4 25,2 38,0 41 66,4 43 
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Alta Ribagorça 30 50 -15 42,3 54,2 54,2 75 100 5 
Anoia 570 130,2 172 16,6 20,8 35,4 30 58,7 232 
Bages 390 226,4 493 8,2 30,4 44,1 32 69 552 
Baix Camp 1.155 81,3 -216 21,6 11 31,6 28 34,9 144 
Baix Ebre 390 140,8 159 23,3 13 32,9 28 39,7 136 
Baix Empordà 615 105 31 18,1 23,6 35,0 34 67,4 321 
Baix Llobregat 2.910 106,4 187 11,3 12,7 25,7 23 49,4 914 
Baix Penedès 375 160 225 16,1 19,1 22,3 27 86 52 
Barcelonès 5.985 68,9 -1862 10,5 7,1 32,0 20 22,2 568 
Berguedà 105 105,7 6 12,9 29,1 50,1 37 58 37 
Cerdanya 195 65,1 -68 45,0 29,4 39,1 55 75,2 12 
Conca de Barberà 135 77,8 -30 25,9 33,6 46,0 54 73 31 
Garraf 660 64,8 -232 15,9 15,5 19,8 28 78,2 235 
Garrigues 90 197,8 88 26,7 40,7 51,2 48 79,5 46 
Garrotxa 195 151,3 100 14,8 37,4 51,3 45 72,9 52 
Gironès 750 75,6 -183 13,8 18,2 38,8 26 46,9 404 
Maresme 1.755 109,7 170 13,9 15,8 31,5 27 50,1 620 
Montsià 450 92 -36 27,2 9,4 9,4 30 100 111 
Noguera 360 66,1 -122 41,0 18,7 32,1 47 58,3 13 
Osona 780 167,2 524 17,6 15,7 34,8 31 45,1 118 
Pallars Jussà 75 74,7 -19 31,9 31,1 43,8 62 70,9 11 
Pallars Sobirà 30 183,3 25 19,0 52,9 52,9 55 100 26 
Pla d’Urgell 390 59,2 -159 42,5 22,4 35,2 56 63,7 144 
Pla de l’Estany 285 84,2 -45 30,8 19,5 39,5 40 49,4 80 
Priorat 90 40 -54 51,7 15 15,0 59 100 3 
Ribera d’Ebre 165 33,9 -109 36,8 20,6 33,5 55 61,4 2 
Ripollès 165 91,5 -14 32,0 27,5 49,3 46 55,8 29 
Segarra 90 62,2 -34 16,6 31,2 42,6 37 73,1 87 
Segrià 705 125,1 177 13,6 17,4 37,3 30 46,7 252 
Selva 525 138,7 203 12,0 22,1 28,4 33 77,8 183 
Solsonès 150 17,3 -124 42,4 15,3 32,2 43 47,5 6 
Tarragonès 1.230 92 -98 18,6 9,1 26,1 22 35 249 
Terra Alta 120 125 30 55,8 11,2 17,2 46 65,2 4 
Urgell 300 84,3 -47 31,4 26 44,9 49 57,9 84 
Val d’Aran 90 112,2 11 37,0 33,9 33,9 55 100 23 
Vallès Occidental 3.840 82 -692 13,9 10,2 26,8 23 37,9 640 
Vallès Oriental 2.370 100,4 10 19,1 12,6 25,5 29 49,3 651 
 
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Educació. 
 
 
Això significa que, si bé el Pla de creació de places 2004-2008 contribueix a 
reduir les “desigualtats per baix” i a promoure l’escolarització a les comarques 
rurals amb més mancances,  les “desigualtats per dalt” segueixen persistint. 
Malgrat que la previsió del Pla de creació de places es mantingui, hi 
continuaran havent notables diferències territorials entre comarques. 
 
Un altre element controvertit de la planificació té a veure amb la manca 
d’impacte que preveu tenir el Pla en les zones urbanes. En primer lloc, perquè 
el Pla no contribueix a millorar substancialment la situació allà on es 
concentra el gruix més important de població infantil. El mapa 6 mostra que la 
taxa d’escolarització pública a les zones menys poblades es preveu superior al 
30%, mentre que a les zones més poblades no arribarà al 20%. Aquest és el cas 
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de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, les 
quals concentren pràcticament la meitat dels infants de Catalunya. 
 
En segon lloc, perquè la taxa d’activitat femenina és més elevada a les zones 
urbanes que a les rurals i, alhora, les xarxes de solidaritat informal són més 
febles. Això podria indicar nivells de necessitat més alts de poder accedir a 
aquest recurs per part de la població que resideix a les ciutats. 
 
I en tercer lloc, perquè, si bé les comarques urbanes tenen més nivells d’oferta 
privada, també són les zones que concentren més nivells de precarietat. En 
certa manera, doncs, són les comarques que tenen més població amb 
problemes d’accessibilitat al sector privat, i que més poden necessitar una 
oferta pública ben desenvolupada. 
 
D’altra banda, sobre el desplegament del Pla, cal destacar el bon nivell 
d’assoliment, el 2007, dels compromisos de creació de les 30.000 places 
públiques inicialment previstes. Per al conjunt de Catalunya, tal  com mostra 
la taula 10, el percentatge de compromís assolit és del 95,7%, i només queden 
1.302 places per comprometre. Aquesta bona valoració, no obstant això, convé 
matisar-la per diversos motius.  
 
El primer dels motius fa referència al tipus de dades obtingudes. El Decret 
5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, en l’article 2, 
afirma que “El Govern ha de garantir que al final de període 2004-2008 la xarxa 
de llars d’infants de titularitat pública a Catalunya inclogui un mínim de 
30.000 places de nova creació”. Les dades, en canvi, no són de places creades, 
ja en funcionament, sinó de places compromeses per part dels ajuntaments. 
De fet, les dades d’escolarització efectiva, obtingudes per l’Estadística del 
Departament d’Educació, no reflecteixen encara la posada en funcionament 
d’una part important de les places compromeses. Això podria indicar un ritme 
de desplegament més baix del que estava inicialment previst. 
 
I el segon dels motius té a veure amb les diferències mostrades entre 
comarques en el desplegament. Per una banda, convé destacar la presència de 
comarques amb municipis que superen a bastament el 100% de les places 
inicialment previstes. L’Alt Penedès, el Bages, Osona, la Garrotxa o les 
Garrigues, per exemple, obtenen percentatges de compromís assolit superiors 
al 150%. En canvi, en comarques com el Priorat, el Solsonès, la Ribera d’Ebre o 
l’Alta Ribagorça, aquest percentatge és inferior al 50% (vegeu taula 10). 
 
Precisament, si tenim en compte només les comarques amb mancances de 
desplegament, el dèficit de places compromeses en funció de l’assignació 
prevista en el Pla és de 4.333. En valors absoluts, destaca la comarca del 
Barcelonès, amb un dèficit de 1.862 places segons la previsió inicial, o el Vallès 
Occidental, amb 692. Cal recordar que aquestes comarques urbanes, 
juntament amb el Baix Llobregat, eren aquelles en què el Pla hi preveia un 
impacte més baix sobre la taxa d’escolarització. En aquest sentit, doncs, llevat 
del Baix Llobregat, també són unes de les comarques que presenten un nivell 
de desplegament més modest. 
 
El desplegament del Pla al Barcelonès, i també al Garraf, a la Noguera, al 
Priorat, a la Ribera d’Ebre i al Solsonès, és negatiu, especialment si es té en 
compte que també són les comarques amb més dèficits d’escolarització 
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pública i total. La situació contrària es troba al Bages, al Berguedà, a la 
Garrotxa o al Pallars Sobirà, que malgrat presentar nivells elevats 
d’escolarització, el percentatge de compliment del Pla és molt positiu.  
 
Abans es feia referència que la planificació prevista pel Pla no reduïa “per 
dalt” les desigualtats territorials existents. Aquí cal comentar que el procés de 
desplegament del Pla pot contribuir, en el cas d’algunes comarques, a 
accentuar determinades desigualtats territorials. El quadre 1 mostra el 
comportament de les diferents comarques en funció del nivell de compliment 
de les previsions del la i de les taxes d’escolarització.  
 
Quadre 1. Desplegament del Pla de creació de les 30.000 places de llars 
d’infants a Catalunya (2007)  

  % compliment >100 % compliment >70 i <100 % compliment <70 
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Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Educació. 
 
Nota: El percentatge de places previstes sobre la demanda potencial existent permet ponderar 
l’impacte que es proposa el Pla. En general, les comarques urbanes més poblades se situen, 
com ja s’ha comentat, en una previsió d’impacte baixa (en valors relatius).   
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8. LA QUALITAT EDUCATIVA I LA GESTIÓ DE L’OFERTA 
 
En l’Informe al Parlament 2006, el Síndic de Greuges exposava que la institució 
rebia un nombre creixent de queixes que feien referència a l’atenció als 
infants de zero a tres anys. Només en el darrer lustre, el Síndic ha rebut 227 
queixes relacionades amb l’escolarització en aquesta edat. L’increment de la 
demanda, la percepció creixent entre la ciutadania del dret a l’accés a aquests 
recursos educatius, l’expansió de l’oferta i els dèficits de regulació i supervisió 
sobre els quals aquesta s’ha anat desenvolupant, que afecta negativament la 
qualitat del servei ofert, són alguns dels factors que expliquen l’augment de 
queixes experimentat en els darrers anys. 
 
En l’Informe al Parlament també s’esmentava que les queixes referides a la 
manca de places disminuïen en proporció, però augmentaven les relatives a 
qüestions de funcionament i qualitat de l’atenció educativa prestada. A 
mesura que l’escolarització s’estén i que augmenta la valoració de la 
importància de l’educació a la primera infància, s’incrementen també les 
exigències de qualitat sobre l’oferta. 
 
Val a dir que l’oferta d’educació infantil de primer cicle a Catalunya s’ha anat 
configurant en un context de manca de criteris normatius clars sobre la 
regulació del seu funcionament. Els ajuntaments han anat generant escoles 
bressol i llars d’infants, sovint sense criteris unificats sobre les condicions que 
havien de regir la prestació del servei. Aquesta situació ha anat derivant en 
una important dispersió de models d’escola bressol, així com també de 
requeriments exigits. I paral·lelament, també, això ha contribuït a generar 
situacions en les quals la qualitat no es garantia suficientment. 
 
Un dels exemples més evidents d’aquesta dispersió de models és l’existència, 
paral·lelament a l’estructura bàsica i autoritzada d’escoles bressol i llars 
d’infants públiques i privades del país, d’un conjunt de serveis 
complementaris d’atenció a la primera infància (aules adaptades en centres 
de primària, serveis complementaris municipals, serveis culturals lúdics, etc.), 
que sovint exerceixen de substituts de l’oferta escolar normalitzada, i que 
actuen al marge de qualsevol regulació.     
 
Els mateixos professionals del sector han reclamat que s’incrementin les 
garanties i la qualitat de la xarxa d’escoles bressol i llars d’infants i que també 
augmenti el reconeixement del caràcter educatiu d’aquesta etapa. 
Precisament, en el moment de creixement actual, la regulació dels 
requeriments de qualitat de l’oferta i la pressió de complir-los hauria de 
permetre reduir el cost i el sobreesforç que comportaria ordenar una oferta ja 
consolidada en el futur. 
 
De fet, la poca regulació de la provisió de serveis a la primera infància ha 
contribuït a donar respostes a les demandes, bé des dels governs locals, bé des 
del sector privat, de forma no sempre estructurada i integrada. Anteriorment, 
s’ha fet referència a les diferències/desigualtats territorials i també a les 
diferències/desigualtats relacionades amb l’accés. Aquí es fa referència 
especialment a les diferències i als dèficits relacionats amb el funcionament i 
amb les formes de gestió de l’oferta (finançament, tipus de serveis, etc.).  
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8.1. Dèficits relacionats amb l’accés als serveis de suport a l’escolarització 
 
Anteriorment, s’ha fet referència a les diferents consideracions que la 
legislació en matèria d’educació ha dispensat a aquest àmbit educatiu. L’any 
1990, la LOGSE (LO 1/1990), que incorporava canvis substancials en l’ordenació 
de les etapes educatives que establia la LODE (LO 8/1985), va integrar l’etapa 0-
3 al sistema escolar com a primer cicle de l’educació infantil. Després d’uns 
anys d’aplicació de la LOCE (10/2002), que tornava a concebre l’educació 
preescolar separadament de l’oferta concebuda com a pròpiament escolar, la 
LOE (2/2006) unificava de nou l’etapa 0-3 a l’educació infantil.  
 
Aquest vaivé en el marc legal és el resultat de la tensió que experimenta 
aquesta etapa entre concepcions eminentment educatives i concepcions 
eminentment assistencials. Els plantejaments polítics que no atorguen 
caràcter escolar a l’oferta de llars d’infants han condicionat negativament, i 
encara avui ho fan, la plena incorporació de l’educació infantil de primer cicle 
al sistema educatiu, i limiten alhora la responsabilitat i l’esforç financer que 
realitzen les administracions educatives competents en garantir la qualitat de 
l’atenció prestada. En altres paraules, els professionals de les escoles bressol i 
de les llars d’infants no disposen dels recursos de què disposen els centres 
escolars d’etapes posteriors per tractar amb garanties situacions específiques 
generades per la diversitat de l’alumnat. 
 
A tall d’exemple, i amb la finalitat d’il·lustrar aquesta situació, convé fer 
esment d’una queixa (Q 5410/06) rebuda pel Síndic de Greuges l’any 2006  
entorn de les dificultats de comptar amb la intervenció dels serveis de suport 
a l’escolarització que el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya té distribuïts en el territori.  
 
En concret, la queixa fou presentada per l’equip de coordinació de les escoles 
bressol municipals de l’Institut Municipal d’Educació (IME) de Mataró, en 
disconformitat amb la manca de competència dels equips d’assessorament 
psicopedagògic (EAP) en l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives 
especials escolaritzats a l’etapa 0-3. L’equip que presenta la queixa manifesta, 
a més, que sovint aquesta situació afecta alumnes que, per edat, no haurien 
d’estar escolaritzats a educació infantil de primer cicle, sinó que ho estan per 
decisió de l’EAP. Com que estan matriculats en centres que no depenen de la 
Generalitat, se’ls denega el reforç individualitzat que figura com a necessari 
en el dictamen dels psicopedagogs.  
 
Enfront d’aquesta situació, l’IME de Mataró reconeix que les famílies cada cop 
escolaritzen a edats més primerenques els fills, també els que necessiten una 
atenció especial, però exposa que el suport individual a l’infant i el reforç a 
l’equip d’educadors suposa destinar uns recursos que no sempre estan a 
l’abast dels pressupostos municipals. Per això, i en el cas dels infants més 
grans de tres anys, l’IME recomana l’escolarització en un CEIP, perquè aquests 
disposen de recursos específics per a l’atenció dels infants amb necessitats 
educatives especials (suport de personal de reforç individual, assessors 
psicopedagògics, educadors d’educació especial del centre, etc.). Tot i així, 
l’IME també manifesta que, quan el dictamen dels serveis educatius 
pertinents prescriu que un determinat infant continuï a l’escola bressol 
municipal, l’Ajuntament dota l’aula i el centre del suport que el cas requereix. 
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El nombre reduït de casos que es presenten havia permès fins ara proveir 
aquests recursos, situació que, segons l’IME, no es podria mantenir en el futur 
en el cas que es multipliquessin les necessitats. 
 
L’IME de Mataró també insta el Departament d’Educació i Universitats a 
ampliar la col·laboració amb els ajuntaments en aquest camp, tal com ho han 
demanat reiteradament els municipis per mitjà de la Comissió Mixta 
Departament-Ajuntaments. L’entrada en vigor del Decret 282/2006, de 4 de 
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits 
dels centres (DOGC núm. 4670- 06/07/2006), particularment de l’article 3.4 que 
determina que “els infants amb necessitats educatives específiques reben 
l’atenció d’acord amb les seves necessitats singulars des del moment en què 
són detectades i valorades pels serveis educatius”, obliga encara més a 
aquesta col·laboració. 
 
Per la seva banda, el Departament d’Educació, en resposta a la queixa, 
manifesta donar prioritat a l’atenció de l’alumnat en l’ensenyament obligatori, 
encara que, progressivament, i en la mesura que la disponibilitat 
pressupostària ho permeti, vagi ampliant l’atenció a l’alumnat del segon cicle 
d’educació infantil (3-6 anys) i, en situacions específiques, de l’etapa 0-3. El 
Departament deixa constància que té la intenció d’avançar en la cobertura de 
les necessitats de l’alumnat de tot el sistema a mesura que els recursos 
disponibles ho permetin, encara que no hi hagi previst ampliar properament 
la partida disponible per donar resposta a aquest aspecte. 
 
Cal tenir present que el marc legal de referència estableix l’obligació de les 
administracions públiques de garantir l’atenció de les necessitats educatives 
específiques al sistema educatiu. En paràgrafs anteriors ja s’ha fet esment de 
l’article 3.4 del Decret 282/2006, pel qual es regula el primer cicle d’educació 
infantil. El mateix Estatut d’autonomia, en l’article 21.7, estableix que “les 
persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport 
necessari que els permeti accedir al sistema educatiu, d’acord amb el que 
estableixen les lleis”. O la mateixa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, en l’article 71, manifesta que l’atenció integral a l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu s’iniciarà des del mateix moment en 
què aquesta necessitat sigui identificada. 
 
En aquest sentit, i en el marc del tràmit corresponent a la queixa comentada, 
el Síndic de Greuges recomanava al Departament d’Educació ampliar 
progressivament l’atenció a l’alumnat de zero a tres anys en situacions 
específiques, avançant en la cobertura de les necessitats educatives especials 
dels infants que ho requerissin des del moment en què es detectessin.  
 
 
8.2. Dèficits relacionats amb la fragmentació de competències relacionades 
amb la gestió de l’escolarització de 0 a 3 anys 
 
Anteriorment s’ha fet referència a les possibilitats pressupostàries limitades 
dels ajuntaments, així com també a la necessitat d’intensificar la coordinació 
entre el Departament d’Educació i els governs locals per a la gestió de l’etapa 
educativa O-3.  
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Cal destacar que la política pública d’atenció a la primera infància a Catalunya 
s’ha desenvolupat especialment perquè molts municipis, en un context en 
què els ajuntaments tenien poc poder i disposaven de pocs recursos per 
abordar amb garanties el repte de la provisió educativa, assumiren el 
compromís de crear oferta escolar de zero a tres anys. L’avantatge de la 
proximitat, que feia més sensibles els governs locals a les demandes de la 
població, es veié contrarestada per la debilitat organitzativa i la corresponent 
dificultat per desenvolupar polítiques de provisió educativa. 
 
Aquest model de desenvolupament generà algunes mancances relacionades 
amb la consistència interna de la xarxa d’escoles bressol i llars d’infants, com 
ara: 
 
- d’una banda, dèficits puntuals vinculats a la qualitat de l’oferta, provocada 

per una certa disparitat en els requeriments previstos, sumada a 
l’escassetat de recursos municipals que acompanyava la creació de places;  

- de  l’altra, desequilibris territorials en la provisió d’oferta i en 
l’escolarització dels infants de zero a tres anys, com a conseqüència de 
patrons de creixement diferenciats en cadascun dels municipis;  

- i finalment, dèficits de vertebració de la xarxa, provocats per una 
atomització dels centres educatius en l’àmbit local, sense gaire connexió 
amb les estructures administratives pròpies del sistema educatiu. 

 
En aquest procés, el paper del Departament d’Educació va consistir 
bàsicament a gestionar les escoles bressol de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, així com a subvencionar amb menys o més quanties la creació i el 
manteniment de les places públiques existents en els diferents municipis. 
 
Precisament, en els darrers anys s’han promulgat diverses iniciatives 
polítiques que intenten pal·liar, encara que parcialment, aquests dèficits. La 
Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, així com el 
Pla del govern de creació d’un mínim de 30.000 places escolars públiques de 
zero a tres anys durant el període 2004-2008, per exemple, estan servint per 
corregir els desequilibris territorials de l’oferta. Alhora, el Decret 282/2006, de 
4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els 
requisits dels centres, ha promogut una certa clarificació i unificació dels 
criteris de qualitat que han de regir l’activitat de les escoles bressol i llars 
d’infants. I la mateixa LOE (2/2006), que incorpora l’escolarització de zero a 
tres anys a l’educació infantil, contribueix a connectar formalment aquesta 
etapa amb el sistema educatiu. 
 
Ara bé, aquest marc normatiu estableix alguns àmbits de competències 
compartides o delegables que, sense els corresponents mecanismes de 
coordinació i de regulació, pot generar a la pràctica un cert efecte de difusió de 
les responsabilitats. 
 
Respecte a l’ordenació dels continguts educatius i dels criteris de qualitat de 
l’oferta, el Departament d’Educació té clares competències sobre la matèria. 
La LOE (2/2006), en l’article 14.6, estableix que “les administracions educatives 
han de determinar els continguts educatius del primer cicle de l’educació 
infantil [...]. Així mateix, han de regular els requisits que hagin de complir els 
centres que imparteixen el cicle esmentat, relatius, en tot cas, a la relació 
numèrica alumnat-professor, a les instal·lacions i al nombre de llocs escolars”. 
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Respecte a la creació de l’oferta, la LOE (2/2006) es mostra més ambigua i en 
l’article 15.1 afirma que “les administracions públiques [en general] han de 
promoure un increment progressiu de l’oferta de places públiques en el 
primer cicle. Així mateix, han de coordinar les polítiques de cooperació entre 
elles i amb altres entitats per assegurar l’oferta educativa en aquest cicle”. És 
el Decret 282/2006 el que especifica que aquesta responsabilitat també pertoca 
als ajuntaments, i estableix en l’article 15.1. que “l’Administració educativa i 
l’Administració local han d’impulsar una oferta suficient per atendre la 
demanda de places de primer cicle de l’educació infantil”. El pla de creació de 
places engegat pel govern de la Generalitat sembla comptar amb instruments i 
canals clars de coordinació entre Departament d’Educació i ajuntaments en 
aquesta parcel·la. 
 
Potser les principals confusions apareixen en aspectes relacionats amb la 
governació i la gestió quotidiana de l’activitat, i amb l’eventual resolució dels 
problemes que hi puguin anar sorgint. El cert és que el Decret 282/2006 ha 
consolidat el procés progressiu de descentralització de les competències de 
gestió de les escoles bressol als municipis. L’article 20.1. estableix que “Les 
competències que aquest Decret atribueix al Departament d’Educació i 
Universitats i als seus òrgans es poden delegar als ajuntaments que les 
vulguin assumir [...]”. Entre les competències que es poden delegar, hi ha les 
relacionades amb els consells de participació de les llars d’infants. El fet que la 
titularitat de moltes escoles bressol públiques sigui municipal i que 
l’ajuntament participi directament en l’òrgan de govern del centre (consell de 
participació) constata la responsabilitat que assumeixen els municipis en 
aquesta gestió quotidiana. 
 
Els municipis, però, tal com s’il·lustrava en la queixa exposada anteriorment 
(Q 5410/06), no sempre disposen dels recursos suficients per donar respostes 
adequades a necessitats especials, no previstes. A més, hi ha solucions que 
requereixen respostes en aspectes en els quals els límits competencials són 
difusos o les competències, compartides. I és en aquestes situacions en les 
quals emergeix el conflicte entre el deure de l’Administració educativa 
d’assegurar la qualitat de l’educació dels infants i la responsabilitat de 
l’Administració local de garantir l’òptim funcionament dels recursos 
educatius que gestiona (i sobre els quals té les competències delegades). De 
fet, al Síndic, la constatació d’aquest conflicte apareix en la gestió de 
determinades queixes que fan referència a aquesta etapa educativa. De 
vegades, el Departament d’Educació i l’administració local corresponent es 
responsabilitzen mútuament, sense tenir clar quin és el propi grau de 
responsabilitat.  
 
Cal tenir present que, a mesura que el procés de descentralització es vagi 
intensificant i estenent, i que l’oferta s’incrementi, és possible que aquestes 
situacions apareguin de manera més recurrent. Alhora, la pressió sobre els 
ajuntaments també serà cada vegada més gran, especialment perquè els 
requeriments exigits per les famílies augmenten a mesura que l’oferta es 
generalitza i es concep cada cop més com a servei bàsic, com a bé públic que 
l’Administració ha de proveir amb uns “mínims” de qualitat. 
 
Aquesta situació planteja alguns reptes, així com la necessitat que les llars 
d’infants comptin amb polítiques de suport i amb la possibilitat de respondre 
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a situacions cada cop més específiques. I això no passa únicament per 
garantir que els ajuntaments disposin dels recursos econòmics suficients per 
gestionar l’oferta, ni tampoc (encara que també) únicament per promoure 
l’accés de les escoles bressol als serveis educatius territorials de suport a 
l’escolarització de la Generalitat de Catalunya (EAP, etc.). 
 
A més d’aquestes condicions necessàries, cal anar integrant l’oferta existent i 
configurant una veritable xarxa d’escoles bressol. Això obliga a plantejar la 
idoneïtat dels serveis educatius de suport de què ja disposa la Generalitat de 
Catalunya a l’hora de donar respostes adequades i específiques a les 
necessitats dels infants d’aquestes edats. I sobretot, també obliga a 
acompanyar el procés de descentralització amb polítiques que permetin 
contrarestar la fragmentació de responsabilitats pròpies d’aquest procés, com 
ara estructures per compartir i optimitzar recursos a escala supralocal 
(especialment important quan els municipis són petits). 
  
 
8.3. Dèficits relacionats amb el procés d’admissió d’alumnat 
 
El procés de descentralització afavoreix que l’oferta escolar sigui proveïda i 
gestionada per l’administració més propera a les demandes de la ciutadania, 
però també incorpora dificultats relacionades amb el control per part de 
l’Administració educativa de l’exercici de les competències descentralitzades i 
amb la capacitat dels ajuntaments de contenir, des d’una posició de 
proximitat, la pressió assistencial que exerceix la demanda. 
 
La gestió que alguns ajuntaments fan del procediment d’admissió de 
l’alumnat il·lustra bona part d’aquests dèficits.  
 
El marc normatiu vigent dóna un important marge de decisió als ajuntaments 
per gestionar l’admissió d’alumnat. El Decret 282/2006 estableix, en l’article 
16.2 que “Els ajuntaments que [...] assumeixin competències en matèria 
d’admissió d’alumnat poden establir el corresponent procés, el qual s’ha de 
regir, en tot cas, pel previst en la normativa que regula l’admissió d’alumnat. 
Així mateix els ajuntaments poden establir, per a tots els centres que 
imparteixen el primer cicle de l’educació infantil sufragats amb fons públics 
del seu territori, un barem diferent al recollit a la normativa que regula 
l’admissió d’alumnat, respectant en tot cas els criteris d’admissió que s’hi 
estableixen.” 
 
El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons 
públics, en la disposició addicional quarta, afegeix que “Els ajuntaments que 
hagin assumit la competència en matèria d’admissió d’alumnat del primer 
cicle d’educació infantil dels centres públics es regiran pels criteris establerts 
en aquest Decret i per la resta que estableixin en exercici de les seves 
competències i podran elaborar el seu propi barem per a cada un d’aquells”.  
 
La pressió que hi ha sobre l’oferta provoca que alguns governs locals tendeixin 
a seleccionar indirectament determinats grups socials, sense basar-se 
aparentment en criteris d’igualtat d’accés, sinó presumiblement més 
d’oportunitat política. La consideració de determinats anys d’empadronament 
al municipi, per exemple, limita les possibilitats d’accés de la població 
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nouvinguda, que també en pot tenir necessitat, i beneficia, en canvi, la 
població més assentada. El mateix succeeix, per exemple, amb l’eliminació del 
criteri de proximitat del lloc de treball i amb l’obligació de residir al municipi. 
Ja s’ha fet esment de la importància de l’educació infantil de primer cicle per a 
la conciliació de la vida laboral i familiar. La mobilitat laboral entre municipis 
és molt elevada, i condicionar l’accés a un àmbit estrictament local no s’ajusta 
a la realitat sociolaboral que viuen moltes famílies. 
 
A tall il·lustratiu, aquest és el cas que es produïa a Cornellà de Llobregat per 
accedir a les escoles bressol municipals (exposat breument en el capítol sobre 
les desigualtats socials). El Síndic de Greuges va rebre una queixa (Q 
3358/2005) que feia referència a la necessitat d’acreditar l’arrelament al 
municipi amb l’empadronament, i també que aquest fos com a mínim d’un 
any de durada. D’aquesta forma, la població nouvinguda, d’origen immigrat o 
autòcton, no tenia oportunitat d’accedir a aquest recurs. 
 
Inicialment, l’Institut Municipal d’Educació de Cornellà de Llobregat exposava 
que aquests criteris s’incorporaven per  “acreditar l’arrelament al municipi, i 
com a conseqüència que la demanda supera l’oferta”. Davant d’aquesta 
situació, el Síndic de Greuges va adreçar-se a l’Ajuntament d’aquesta localitat 
per tal que revisés l’aplicació d’aquest criteri fixat, atès que no garantia 
l’exercici del dret d’accés a una plaça d’escola bressol en igualtat 
d’oportunitats i, a més, no complia la normativa aleshores vigent sobre 
admissió de l’alumnat. Finalment, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va 
informar que,  amb relació a la preinscripció i la matriculació dels alumnes de 
les escoles bressol municipals per al curs 2007-2008, s’havien tingut en 
compte aquests suggeriments i s’havia adaptat la normativa al nou Decret 
75/2007, de 27 de març, sobre el procediment d’admissió de l’alumnat als 
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 
 
De característiques similars, també convé fer menció d’una queixa sobre el 
procediment d’accés d’una llar d’infants d’Esponellà, de titularitat municipal, 
que impedia a diversos alumnes seguir escolaritzats en aquest centre, tot i no 
haver finalitzat el primer cicle d’educació infantil (Q 8430/2006 i Q 8650/2006). 
Les raons adduïdes eren la preferència d’accés d’altres infants residents al 
poble, o treballadors de l’ajuntament o altres serveis. El Departament 
d’Educació va mitjançar en la situació i va adreçar-se a l’ajuntament en 
qüestió perquè deixés sense efecte aquesta decisió, ja que contravenia la 
normativa que regula el procés de matriculació i escolarització d’alumnes en 
centres docents sufragats amb fons públics. Finalment, malgrat que 
actualment encara no s’ha rebut resposta formal de l’Ajuntament d’Esponellà, 
el Departament d’Educació va informar que un dels infants afectats havia 
continuat escolaritzat al mateix centre, mentre que altres tres havien acceptat 
voluntàriament ser matriculats en altres escoles bressol. 
 
Finalment, sobre el procediment d’admissió d’alumnat a les escoles bressol, 
convé fer referència a la situació de Barcelona. En primer lloc, talment com 
succeeix amb altres municipis, convé destacar que en el darrer procés dut a 
terme el Consorci d’Educació de Barcelona no va gestionar l’admissió 
d’alumnat dels centres privats subvencionats amb fons públics. Això no ha 
garantit, doncs, que els criteris d’accés seguits siguin els establerts pel decret 
75/2007, i que totes les famílies tinguin les mateixes oportunitats d’obtenir 
plaça a les escoles bressol i llars d’infants sufragades amb fons públics.  
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I en segon lloc, és important destacar una queixa (Q 3224/07) referida a la 
manca de transparència respecte a l’assignació de places un cop es tanca la 
matrícula en el procés d’admissió ordinari. El motiu de la queixa se centra en 
el fet que les sol·licituds presentades en el procés de preinscripció no es 
conservin com a llista d’espera, sinó que, en cas de baixes, s’obri un nou 
procediment del qual només compta “l’ordre d’arribada”. Després d’estudiar 
l’informe presentat per l’IMEB, la resolució del Síndic de Greuges reconeix que 
el procediment seguit per a la cobertura de places vacants durant el curs 
escolar a les escoles bressol i llars d’infants sufragades amb fons públics 
podria vulnerar alguns principis bàsics que han de regir l’actuació de les 
administracions públiques. 
 
D’una banda, el procediment utilitzat per a l’assignació de places vacants no 
satisfà el principi d’equitat. En l’informe de l’IMEB s’indica que l’ordre 
d’entrada determina les oportunitats d’accés, i no pas criteris que fomentin la 
igualtat en l’accés a l’educació infantil de primer cicle. En el mateix procés 
d’admissió, que regeix l’assignació de plaça fins que no s’inicia el curs, s’aplica 
un seguit de criteris per ordenar les sol·licituds, que incorporen aspectes 
relatius a la proximitat, a la possible discapacitat de l’alumne o a la renda 
familiar, per exemple. Si el criteri d’assignació és, simplement, l’ordre 
d’entrada, podrien mantenir-se les sol·licituds existents en el procés 
d’admissió inicial, i respectar així les llistes d’espera dels diferents centres. Un 
dels motius que podria justificar no respectar les llistes d’espera seria que els 
infants que no han pogut participar en el procés d’admissió no tenen les 
mateixes oportunitats que els infants que sí que hi han pogut participar. En 
aquest sentit, però, l’ordre d’entrada tampoc resulta justa, perquè els infants 
nascuts a partir del 2 de juliol (data en què comença a comptar l’ordre 
d’arribada) sempre tindran menys oportunitats que els altres, perquè no 
hauran pogut formalitzar la seva sol·licitud en aquesta data. 
 
D’altra banda, el procediment utilitzat podria no garantir necessàriament la 
transparència, tal com succeeix amb el procés d’admissió ordinari. En aquest 
cas, es fan públiques les vacants, les llistes baremades i l’assignació final de 
places. En el procediment obert a partir del proppassat 2 de juliol, segons la 
informació que consta, no hi hauria aquest nivell de transparència en el 
procés. Per exemple, en la circular que es va enviar a les escoles bressol amb 
data 8 de juny es diu a aquest respecte que “En cas d’haver una plaça 
disponible, el Servei l’assignarà a una sol·licitud i es comunicarà per e-mail o 
telefònicament a la família i a l’escola bressol”. La persona interessada, 
precisament, es queixa sobre la no-possibilitat de conèixer la llista d’espera i 
de conèixer les places vacants que es van produint al llarg del curs.  
 
D’acord amb això, la resolució suggereix la necessitat d’incorporar millores en 
el procediment actual que introdueixin la perspectiva de l’equitat en 
l’assignació de plaça, no solament sobre la base de l’ordre d’entrada, i 
garanteixin la màxima transparència d’aquest procés envers la ciutadania. 
Alternativament, podria considerar-se com a més equitatiu i transparent 
mantenir les llistes d’espera dels centres resultants del procés d’admissió 
ordinari. 
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8.4. Dèficits relacionats amb el control i la supervisió de la qualitat educativa 
de l’oferta 
 
La incorporació de l’educació infantil de primer cicle al sistema educatiu 
promulgada per la LOE (2/2006) proporciona a la Inspecció educativa, per mitjà 
de l’article 151, la competència i la responsabilitat de supervisar i controlar 
des del punt de vista pedagògic i organitzatiu el funcionament de les escoles 
bressol i llars d’infants públiques i privades.  
 
En aquesta línia, el Pla director 2002-2006 de la Inspecció d’Ensenyament 
considera la necessitat de supervisar el primer cicle d’educació infantil, 
encara que només especifica com a prioritaris la supervisió i l’assessorament 
de la relació del centre amb les famílies i del procés d’avaluació dels infants. 
 
El Decret 282/2006, en l’article 20.2 també estableix que “l’ajuntament, sens 
perjudici de les funcions de la Inspecció educativa, pot establir els controls i 
les supervisions necessaris per a garantir l’exercici de les competències 
delegades. A aquest efecte, l’ajuntament pot sol·licitar l’actuació de la 
Inspecció Educativa perquè informi en l’àmbit de les seves competències 
sobre qualsevol expedient instruït per l’ajuntament.” 
 
Aquest control de la qualitat educativa hauria de ser assumit pels 
ajuntaments, especialment en l’oferta pública de titularitat de la mateixa 
administració local. El cert, però, és que l’assumpció per part dels 
ajuntaments de la gestió de l’oferta no sempre s’acompanya de procediments 
i instruments de supervisió. Els problemes de recursos que tenen molts 
ajuntaments a l’hora de crear l’oferta s’accentuen si, a més, han d’anar 
acompanyats de recursos per controlar-ne el funcionament i la qualitat. Això 
provoca que molts municipis tinguin llars d’infants que funcionen de manera 
independent, sense la supervisió directa del mateix ajuntament. En aquesta 
línia, per exemple, des de la mateixa Diputació de Barcelona es fa referència a 
la necessitat de promoure la figura del responsable local del conjunt dels 
serveis de zero a tres anys, especialment als municipis mitjans o grans que 
estan augmentant el nombre de centres21. 
 
Cal tenir present que l’oferta augmenta cada cop més, i que el Decret 
282/2006, que regula aquesta etapa educativa, només estableix uns criteris de 
mínims, especialment centrats en les condicions formals de la provisió del 
servei (ràtios, espais, etc.). Davant d’aquest escenari, molts ajuntaments 
centren la seva acció supervisora en el control dels aspectes formals, per 
assegurar el compliment de la llei, i no presten un nivell d’atenció equivalent 
als aspectes pròpiament de contingut.   
 
Si hom revisa, per exemple, els plecs de clàusules administratives particulars 
que regeixen la contractació de les escoles bressol municipals a altres entitats, 
s’adona de l’elevat nivell d’especificitat amb què es tracten les condicions 
formals que ha de tenir la llar d’infants (característiques del servei, béns i 

                                                 
21 A Serra, A. (2006). “Aproximació a l’anàlisi dels models de gestió de les polítiques locals 
d’atenció a la infància 0-3”. XII FÒRUM LOCAL D’EDUCACIÓ. Document de la ponència, 
Terrassa, 22 de juny de 2006. 
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instal·lacions, finançament, drets i obligacions dels actors, règim sancionador, 
etc.) i, en canvi, no s’hi estableixen exigències de tipus pedagògic.  
 
En aquests mateixos plecs, sovint s’estableix l’obligació de l’entitat gestora de 
facilitar periòdicament a l’ajuntament informació que demostri el compliment 
dels criteris formals regulats legalment, com ara la relació del personal i les 
seves titulacions, i de les condicions econòmiques relacionades amb el 
funcionament de l’activitat, com ara la proposta de pressupost anual, la 
memòria de gestió o el compte d’explotació. En canvi, no es precisen 
mecanismes de control de la qualitat educativa durant el funcionament de 
l’activitat. 
 
L’anàlisi de la informació sobre les escoles bressol municipals facilitada al 
Síndic pels mateixos ajuntaments en el marc d’aquest informe constata que 
una part significativa dels centres declara no tenir definit un projecte educatiu 
(en algun dels casos, aquest està en procés d’elaboració). Cal recordar que el 
Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament acadèmic dels 
centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària, així com 
la resolució de 30 de juny de 2006 per la qual el Departament d’Educació 
aprova les instruccions per a l’organització i el funcionament de les llars 
d’infants públiques per al curs 2006-2007, estableixen l’obligació de definir el 
projecte educatiu i el projecte curricular, entre altres. El decret esmentat 
concreta, en l’article 9, que “El projecte educatiu del centre té per finalitat 
plasmar de forma coherent l’acció educativa adoptada després d’una anàlisi 
de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural on el centre 
desenvolupa la seva acció formativa”. La problematització de la pròpia 
pràctica docent i del context socioeducatiu en el qual s’actua és un element 
fonamental per promoure la qualitat de l’oferta.  
 
La necessitat de definir mecanismes de control sobre la qualitat de l’oferta 
educativa es fa més evident en els casos de llars d’infants municipals de 
gestió indirecta. Els problemes de gestió comentats anteriorment porten molts 
ajuntaments a externalitzar la provisió del servei. Segons les dades facilitades 
pels governs locals, al voltant del 25% de les escoles bressol i llars d’infants és 
gestionada de forma indirecta per altres entitats. En aquest procés de 
subcontractació, el primer (i principal) dels controls de qualitat té a veure amb 
la selecció de l’entitat que n’assumeix directament la gestió.  
 
El plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació 
del servei especifica els criteris de valoració de les propostes que aspiren a la 
concessió. I entre aquests, destaca que els criteris de tipus econòmic i 
organitzatiu (proposta d’organització de servei escolar, pla d’acollida matinal, 
proposta de reglament de règim intern, proposta de funcionament econòmic, 
etc.) són sovint, i un cop més, igual de valorats o més que els criteris de tipus 
merament educatiu (projecte curricular, projecte educatiu, etc.). En altres 
paraules, els aspectes econòmics i organitzatius són igual de determinants o 
més que els educatius a l’hora de decidir sobre l’entitat concessionària de la 
gestió del servei. 
 
La mateixa mesa de contractació reforça aquesta situació, ja que generalment 
la seva composició integra l’alcalde (o persona en qui delegui), el secretari, 
l’interventor, l’assessor jurídic, determinats regidors o portaveus dels grups 
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polítics, per exemple, i en canvi, no incorpora professionals amb 
coneixements de l’àmbit educatiu. 
 
 
8.5. Dèficits relacionats amb la regulació del conjunt dels serveis d’atenció a 
la primera infància 
 
Amb relació al control i la supervisió de l’oferta educativa, cal fer una menció 
especial dels serveis educatius existents en molts municipis de Catalunya que 
actuen de manera anàloga a les escoles bressol autoritzades pel Departament 
d’Educació, sota altres denominacions, i sense autorització de l’Administració 
educativa. Aquesta situació no afecta exclusivament determinats serveis de 
titularitat privada, sinó també serveis públics promoguts pels mateixos 
ajuntaments. 
 
La manca de regulació i de control d’aquests serveis no contribueix a 
assegurar que l’activitat que s’hi desenvolupa respecti les condicions 
educatives, de seguretat, higièniques, sanitàries, d’accessibilitat, etc. 
necessàries per garantir la qualitat de l’atenció que reben els infants. El dèficit 
de garanties de qualitat es constata en la mateixa actuació del Síndic de 
Greuges i en les queixes rebudes sobre el funcionament d’aquest tipus de 
serveis. En l’Informe al Parlament 2006, el Síndic de Greuges féu referència a 
l’actuació d’ofici iniciada arran dels presumptes maltractaments produïts en 
una “ludoteca” de Vilanova i la Geltrú (A/O 4116/2006) i a la queixa relativa, 
també, a un incident succeït en una “ludoteca” de Castellbisbal (Q 4323/2006). 
Aquests dos serveis oferien una atenció equivalent al d’una escola bressol, 
segons les característiques apuntades pel Decret 282/2006, i, en canvi, 
actuaven sota una llicència municipal de ludoteca. 
 
El problema rau en el fet que el Decret 282/2006 només defineix explícitament 
els requeriments dels serveis educatius que imparteixen l’educació infantil de 
primer cicle i que, per tant, hagin de ser autoritzats pel Departament 
d’Educació. En l’article 1 s’estableix que “Aquests centres acullen de manera 
regular, és a dir, continuada i sistemàtica, infants de zero a tres anys, i els 
donen servei educatiu segons les condicions i els requisits que s’estableixen 
en aquest Decret. Perquè entrin en funcionament, els ha de crear o autoritzar 
l’Administració educativa”. En l’article 10 afegeix que (10.1) “Els centres han 
d’oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a grups estables 
d’infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges horàries 
i de serveis durant deu o més mesos l’any. També poden oferir de manera 
regular i amb una programació adequada un servei educatiu de menor 
freqüència i atenció horària que l’anterior a grups estables d’infants dos o més 
dies a la setmana, tres o més hores al dia, durant deu o més mesos l’any”. 
 
En canvi, si bé estableix criteris més o menys específics sobre el tipus de 
característiques que ha de respectar un servei que vulgui funcionar com a 
escola bressol, el Decret 282/2006 no obliga els serveis amb altres 
denominacions que operen de forma equivalent a les llars d’infants. Aquest 
n’és un dels dèficits principals. 
 
Davant d’aquests dèficits, i amb relació als expedients esmentats 
anteriorment, se sol·licità informació al Departament d’Educació, al 
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Departament d’Acció Social i Ciutadania, al Departament de la Presidència, i 
als ajuntaments respectius.  
 
Pel que fa als ajuntaments, les dues corporacions informaren que es tracta 
d’establiments amb llicències per desenvolupar l’activitat de ludoteca. I en 
efecte, no hi ha una normativa que especifiqui clarament que les ludoteques 
no puguin oferir un servei d’atenció horària similar al de les escoles bressol.  
 
Pel que fa al Departament d’Acció Social i Ciutadania, aquest es remetia a la 
normativa que regula les escoles bressol i, en concret, al Decret 282/2006. 
Aquest departament afegia que l’única disposició normativa que fa referència 
a les ludoteques és el Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics, 
i que en aquest marc, les ludoteques són equipaments especialitzats en el joc i 
la joguina i el seu espai físic està organitzat en zones determinades per a cada 
tipus de joc, tot recordant que la tutela i la cura dels infants de menys de 
quatre anys es duu a terme des de les escoles bressol i llars d’infants, i no pas 
des de les ludoteques. Finalment, el Departament d’Acció Social i Ciutadania 
també informava que estava treballant en l’elaboració d’una normativa 
específica per a les ludoteques, enteses com a espais de joc fora de l’horari 
escolar. 
 
Per la seva banda, el Departament de la Presidència informava que la 
Secretaria General de la Joventut no exerceix la supervisió sobre les 
ludoteques, sinó que regula la seguretat i la qualitat de les activitats 
d’educació en el lleure en les quals participen menors d’edat i que es troben 
regulades pel decret 130/1997. Aquest decret regula les acampades juvenils, 
els camps de treball, els casals de vacances, les colònies i les rutes en les quals 
participen persones menors de divuit anys en nombre superior a sis que no 
tinguin caràcter familiar, lectiu o esportiu. El Departament de la Presidència es 
remetia finalment, com feia el Departament d’Acció Social i Ciutadania, al 
Decret 222/1996, de 12 de juny, per a la regulació de les ludoteques.  
 
I finalment, el Departament d’Educació va informar que aquests tipus de 
centres no consten com a centres d’educació infantil autoritzats, de tal 
manera que fer-ne el control no forma part de la seva competència. 
 
L’anàlisi de tota aquesta informació posa de manifest que a hores d’ara no hi 
ha cap administració pública que, més enllà dels aspectes inclosos en les 
llicències municipals d’activitats, que en cap cas incideixen en el tipus 
d’atenció que reben els infants (adequació urbanística, immissió en el medi 
ambient), assumeixi el control i la supervisió del funcionament dels 
establiments que amb denominacions diverses funcionen com a veritables 
llars d’infants. En aquest sentit, cal assenyalar que es tracta d’establiments on 
els infants de zero a tres anys són atesos diàriament en horari de matí, migdia 
i tarda, amb una temporalitat exacta a qualsevol escola bressol ordinària, i 
amb l’objectiu que els infants hi siguin atesos en substitució de les seves 
famílies. 
 
La manca de supervisió administrativa del funcionament d’aquests recursos 
col·loca els infants afectats i també les seves famílies, majoritàriament 
desconeixedores de la manca de control d’aquests serveis (per bé que no facin 
servir la denominació de llar d’infants), en una situació de desprotecció.  
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Aquest dèficit de regulació dels serveis que operen com a escoles bressol sota 
altres denominacions, sense l’autorització i el control del Departament 
d’Educació, també es produeix amb els serveis educatius infantils que no 
operen de manera anàloga a les llars d’infants. Aquests serveis educatius no 
disposen d’una regulació específica que estipuli els requeriments de qualitat 
que han de complir per garantir i controlar la qualitat del servei prestat. El 
mateix Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics, que regula 
l’activitat de les ludoteques, es limita a definir de forma genèrica els objectius 
i els tipus de serveis, sense entrar a especificar aspectes concrets sobre el seu 
funcionament (ràtios, formació dels professionals, condicions de les 
instal·lacions, etc.).  
 
Davant d’aquest buit normatiu, alguns ajuntaments han optat per regular, per 
mitjà de les seves ordenances municipals, els serveis adreçats a la infància. A 
tall il·lustratiu, per exemple, l’Ajuntament de Terrassa estableix en 
l’Ordenança d’usos i activitats que els serveis educatius que funcionen de 
manera anàloga a les llars d’infants, segons el que estableix el Decret 
282/2006, han de ser autoritzades pel Departament d’Educació. La resta de 
serveis, en canvi, han de funcionar com a “espais lúdics infantils”. Segons 
l’article 48 de l’Ordenança, “S’entén per espai lúdic infantil l’activitat 
destinada a activitats de joc o esplai per a infants de manera no regular i no 
inclosa dins l’àmbit d’aplicació del Decret 282/2006 [...]. En aquests espais es 
podran admetre infants de fins a sis anys dins l’horari escolar sempre que hi 
assisteixin com a màxim tres hores al dia, durant un màxim de dos dies a la 
setmana i menys de deu mesos a l’any. El titular haurà d’aportar una 
declaració signada on manifesti que complirà amb aquestes restriccions 
d’horari”. I més endavant estableix alguns requeriments relacionats amb les 
condicions de seguretat dels espais lúdics infantils (article 49), amb les 
condicions de ventilació i condicionament (article 50) i amb les condicions 
materials (article 51). Malgrat aquesta bona pràctica, no s’especifica res 
relacionat amb les ràtios d’infants per professional i amb la qualificació del 
personal que hi treballa. 
 
 
8.6. Dèficits relacionats amb les ràtios d’infants 
 
Un dels factors que més condiciona la qualitat educativa de les escoles bressol 
té a veure amb les ràtios d’infants per unitat. La manca d’autonomia pròpia 
dels infants de zero a tres anys i la intensitat de la tasca socialitzadora que es 
requereix en aquestes edats fan que en l’educació infantil de primer cicle sigui 
imprescindible un cert grau d’atenció personalitzada. Les ràtios per unitat, 
precisament, determinen els temps i les possibilitats de dedicació dels 
professionals a cadascun dels infants escolaritzats. Concentrar en un mateix 
espai físic un determinat nombre d’infants amb els dèficits de socialització 
propis de l’edat repercuteix negativament sobre les possibilitats de promoure 
dinàmiques grupals de caràcter educatiu. 
 
En termes generals, les escoles bressol públiques presenten ràtios d’infants 
per grups més baixes que les del sector privat. La taula 11, que exposa les 
dades del curs 2005-2006 de Barcelona ciutat i de les comarques amb més de 
5.000 infants escolaritzats a l’educació infantil de primer cicle, així ho 
demostra. A la ciutat de Barcelona, per exemple, l’oferta pública  presenta, de 
mitjana, més d’un infant menys per unitat.  
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Taula 11. Ràtio d’infants per grup a les escoles bressol a Catalunya (2005-
2006)  

Àmbit  Sector Unitats  Alumnes  
Ràtio 

d’infants per 
grup 

Catalunya Públic 2.334  31.431  13,5 
 Privat 2.817  39.334  14,0 
Barcelona ciutat Públic 285  3.523  12,4 
 Privat 856  11.880  13,9 
Barcelonès Públic 343  4.274  12,5 
 Privat 1.070  14.966  14,0 
Baix Llobregat Públic 260  3.613  13,9 
 Privat 253  3.696  14,6 
Vallès 
Occidental Públic 234  3.200  13,7 
 Privat 369  5.235  14,2 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació. 
 
Entre les escoles bressol públiques, també hi ha importants diferències 
internes. Un dels eixos de diferenciació té a veure amb el tipus de gestió. La 
taula 12 recull la informació sobre l’ocupació de les llars d’infants municipals 
que han facilitat nombrosos ajuntaments en el marc d’aquesta actuació 
d’ofici. S’hi constata que les llars d’infants públiques de gestió indirecta 
presenten una ràtio d’infants per grup també més elevada (14,2) que les de 
gestió directa (13,7). Aquesta realitat s’explica principalment per la necessitat 
que les escoles bressol promogudes o gestionades per entitats lucratives o no 
lucratives siguin rendibles des del punt de vista econòmic.  
 
Un altre factor explicatiu està relacionat amb el nivell d’ocupació de les llars 
d’infants. La taula 12 posa en relleu que un 32,3% de les llars disposa d’alguna 
plaça lliure disponible. Són llars ubicades generalment en municipis petits, 
que presenten una demanda potencial més baixa.  En aquest sentit, l’índex 
d’ocupació posa en relleu que les escoles bressol municipals de gestió 
indirecta (0,96) estan més ocupades que les de gestió directa (0,89). Si hom 
observa les places per llar, s’adona que les escoles bressol gestionades de 
forma indirecta acostumen a tenir més places, perquè habitualment estan 
ubicades en municipis més grans. Aquests són els municipis que concentren 
un nombre més alt de demanda potencial. 
 
Taula 12. Indicadors sobre ocupació de les escoles bressol municipals (2007)  

  Total  Gestió directa  Gestió 
indirecta 

Nombre de llars analitzades 189  145  44 
Ràtio infants/grup 13,9  13,7  14,2 
Ràtio infants/grup (esperada) 15,2  15,4  14,8 
Índex d’ocupació de places 0,96  0,95  0,99 
% de llars sobreocupades 10,1  9,0  13,6 
% de llars infraocupades 32,3  37,9  13,6 
% de grups sobreocupats 5,4  5,2  6,0 
Places/Llar 60,4  59,1  65,0 
Matriculats/Llar 58,1  56,1  64,5 
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% grups P0 15,5  14,2  19,5 
% grups P1 41,2  41,4  40,5 
% grups P2 41,2  41,6  40,0 
% alumnat P0 8,3  7,5  10,6 
% alumnat P1 36,5  36,5  36,4 
% alumnat P2 52,9  52,9  53,0 
Índex d’ocupació (=1) P0 0,92  0,90  0,97 
Índex d’ocupació (=1) P1 0,94  0,93  0,98 
Índex d’ocupació (=1) P2 0,89  0,87  0,94 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels ajuntaments. 
 
Les ràtios les defineix el Decret 282/2006, que regula l’educació infantil de 
primer cicle. En l’article 12, estableix que el nombre màxim d’infants per grup 
ha de ser, per als grups amb infants menors d’un any, de vuit, per als grups 
amb infants d’un a dos anys, de tretze, i per als de dos a tres anys, de vint. El 
mateix centre s’ocupa de determinar la distribució de grups, segons el nombre 
d’infants que atén i l’equip de professionals de què disposa. Quan el 
Departament d’Educació autoritza el funcionament d’una determinada escola 
bressol, fixa la capacitat màxima simultània permesa, segons les instal·lacions 
i les condicions de què disposa el centre. 
 
Sobre les ràtios que estableix el decret esmentat convé fer algunes 
consideracions. La primera és que, des d’una perspectiva de la qualitat 
educativa, el Decret de 2006 no incorpora millores respecte als decrets 
precedents. Fins i tot, si es pren com a referència l’Ordre d’11 de maig de 1983, 
promoguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el 
darrer decret arriba a empitjorar-ne la situació. L’ordre esmentada estableix, 
per als lactants, un infant menys, per als caminants, tres infants menys, i per 
als maternals, dos infants menys. El quadre següent recull les diferents 
referències normatives al nombre màxim d’infants per unitat.   
 
Quadre 2. Evolució dels criteris relatius a les ràtios d’infants per grup 

L’Ordre d’11 de maig de 
1983, que regula les 

condicions 
higienicosanitàries i de 

seguretat de compliment 
obligat pels centres 

d’atenció assistencial per a 
infants de menys de 6 

anys (modificada 
posteriorment per l’Ordre 

d’1 d’agost de 1984). 

Reial Decret 
1004/1991, de 14 de 

juny, pel qual 
s’estableixen els 
requisits mínims 
dels centres que 

imparteixen 
ensenyaments de 
règim general no 

universitaris. 

Decret 353/2000, de 7 de 
novembre, pel qual 

s’estableixen els requisits 
mínims de determinats 

centres d’educació 
infantil. 

Decret 282/2006, 
de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el 

primer cicle de 
l’educació 

infantil i els 
requisits dels 

centres. 

L’article 1 estableix que les 
unitats existents a les llars 
d’infants han de mantenir, 
sense excepció, els mòduls 
següents: 
 
- Unitat per a infants de 

fins a 12 mesos: 7 
nens i 4 m² per a cada 
un. 

- Unitat per a infants d’1 
a 2 anys: 10 nens i 3 
m²  per a cada un. 

L’article 13 
estableix que els 
centres han de 
tenir, com a 
màxim, el següent 
nombre d’alumnes 
per unitat escolar: 
 
- Unitat per a 

infants de fins 
a 12 mesos 
(lactants): 8 
nens. 

L’article 4 estableix per 
als centres d’educació 
infantil que atenguin 
poblacions de  
característiques 
sociodemogràfiques 
especials  o escolars el 
següent nombre màxim 
d’infants per grup: 
 
- Unitats que agrupin 

infants de diferents 
edats del primer cicle 

L’article 12 
estableix que el 
nombre màxim 
d’infants per 
grup 
simultàniament 
ha de ser: 
 
- Grups 

d’infants 
menors d’un 
any: 8 
infants. 
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- Unitat per a infants de 
2 a 3 anys: 18 nens i 
2,5 m² per a cada un. 

- Unitat per a 
infants d’1 a 2 
anys 
(maternal): 13 
nens. 

- Unitat per a 
infants de 2 a 3 
anys: 20 nens. 

 

d’educació infantil: 
15 infants.  

 
Quan no s’agrupin 
infants de cursos o cicles 
diferents, la relació 
màxima per unitat ha de 
ser en tots els casos la 
que estableix l’article 13 
del Reial decret 
1004/1991, de 14 de juny. 
 

- Grups 
d’infants 
d’un a dos 
anys: 13 
infants. 

- Grups 
d’infants de 
dos a tres 
anys: 20 
infants. 

 

Font: elaboració a partir de la normativa, a partir de documents no publicats de la Xarxa 
Territorial d’Educació Infantil de Catalunya. 
 
Una segona consideració té a veure amb el fet que les ràtios establertes per 
decret són superiors a les existents en els països europeus capdavanters en 
polítiques d’atenció escolar de la primera infància. Dinamarca, Itàlia o França, 
per exemple, presenten ràtios per grup fins a un 50% més reduïdes que les que 
mostra Catalunya. 
 
Aquestes dues consideracions posen de manifest que el Decret 282/2006 no 
suposa un avenç qualitatiu significatiu en relació amb les ràtios d’infants. Cal 
tenir present que una de les reivindicacions més esteses entre els 
professionals del sector fa referència a la reducció d’aquestes ràtios. La Xarxa 
Territorial d’Educació Infantil de Catalunya, per exemple, quan el Decret 
estava en procés d’elaboració, suggeria reduir el nombre màxim d’infants per 
grup en un 25%. Conscients d’aquesta necessitat, diversos ajuntaments, 
especialment alguns dels que disposen de més recursos pressupostaris, han 
optat per establir ràtios d’infants per grups més reduïdes. En el cas de 
Barcelona, per exemple, el nombre d’infants és de 7 a lactants, de 10 a 
caminants, i de 18 a maternal. 
 
I finalment, una tercera consideració fa referència que, no solament les ràtios 
que estableix el decret són altes, sinó que de vegades la normativa no es 
compleix. La manca de compliment que de vegades es produeix respecte a les 
ràtios d’infants establertes per decret es constata des de la mateixa institució 
del Síndic de Greuges amb algunes de les queixes rebudes. És el cas, per 
exemple, de la queixa encara en tràmit sobre una llar d’infants municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona (Q 15574/06), en la qual s’indicava que el grup de 
zero a un any estaria integrat per nou nadons (un infant per sobre del que 
s’estableix normativament). Aquest increment, que havia perdurat un curs 
escolar, estava provocat pel retard en l’entrada en funcionament d’un altre 
centre. Aquesta queixa encara està pendent de resolució. 
 
Altres irregularitats, de caràcter menys excepcional, han estat constatades pel 
mateix Departament d’Educació en una escola bressol privada de Barcelona 
autoritzada per la mateixa Administració educativa. La queixa (Q 4505/04), 
presentada per una família sobre les condicions d’atenció dels infants 
escolaritzats en aquest centre, va derivar en visites de la Inspecció educativa, 
la qual va comprovar que el nombre d’alumnes per grup excedia l’establert. 
Per aquest motiu, l’inspector va donar indicacions que no es cobrissin les 
baixes d’alumnes. 
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Una pràctica similar presumptament s’havia produït en una altra llar d’infants 
privada de Barcelona (Q 2003/2007). El grup de mestres que presenta la queixa 
exposa que quan ha de venir la Inspecció al centre, “la coordinadora separa la 
classe dels lactants en dues aules, ja que hi ha massa nens”. Aquesta queixa 
encara es troba en procés de resolució. 
 
Aquestes queixes resulten interessants per il·lustrar la importància de l’acció 
de la Inspecció en el control dels mínims de qualitat requerits pel Decret 
282/2006. La manca de supervisió apuntada en apartats anteriors no 
contribueix a evitar la proliferació d’aquestes pràctiques irregulars. Convé 
tenir present que la debilitat econòmica de molts ajuntaments i promotors 
privats d’escoles bressol, combinada amb la pressió que exerceix la demanda 
sobre l’oferta existent, empeny a l’alça les ràtios per grups. 
 
La taula 12, que conté dades sobre l’ocupació de les llars d’infants municipals, 
posa de manifest que, de les quasi 200 escoles bressol que han facilitat la seva 
informació, un 10,1% declara tenir un nombre d’infants matriculats superior al 
nombre de places assignades. Aquesta situació és més present en les escoles 
municipals de gestió indirecta (13,6%). Com ja s’ha comentat, la necessitat de 
fer rendible econòmicament el servei per part de l’entitat que s’ocupa de 
gestionar-lo, necessitat evident quan hi intervenen agents privats, podria 
reforçar aquest tipus de pràctiques. 
 
En les llars d’infants privades, aquestes pràctiques són més recurrents. Cal 
recordar que l’oferta pública es finança aproximadament per l’aportació de 
capital públic en un 66% (seguint la teoria dels tres terços, un terç 
l’ajuntament i un altre la Generalitat de Catalunya), i de capital privat, en un 
33%. En canvi, l’oferta privada no subvencionada en cobreix el 100% a partir de 
les quotes que paguen les famílies. Aquestes quotes en una escola pública 
giren al voltant dels 200-250 euros mensuals, i en les llars privades, ho fan a 
l’entorn dels 300-400 euros, diferència que només cobreix el 50% de 
finançament públic a les escoles bressol públiques. Això significa, doncs, que 
per cobrir les despeses de funcionament, moltes llars d’infants privades 
utilitzen, entre altres, el recurs d’ampliar el nombre d’infants inscrits. 
 
Amb relació al percentatge de sobreocupació, però, val a dir que no es 
correspon necessàriament amb el nivell d’incompliment de les ràtios 
establertes pel Decret. L’article 12 estableix el nombre màxim d’infants que 
pot estar simultàniament en un grup. Això fa que algunes llars ofereixin usos 
parcials, de mitja jornada, tot possibilitant que una mateixa plaça sigui 
ocupada per més d’un infant. Aquesta pràctica, força freqüent, incrementa la 
complexitat de la tasca educativa dels professionals i redueix la qualitat de 
l’atenció rebuda pels infants, ja que dificulta l’estabilitat del grup, incideix 
negativament sobre el coneixement i la relació que els educadors tenen amb 
els infants, redueix les possibilitats d’intervenir amb les famílies, etc. Aquesta 
només és una de les estratègies que es posen en pràctica i que tenen per 
objectiu incrementar el nombre d’infants atesos, sovint en detriment de la 
qualitat de l’atenció que s’ofereix.  
 
En qualsevol cas, són pràctiques que parteixen d’una concepció de la llar 
d’infants com a recurs merament de cura, que s’ocupa simplement de garantir 
la guarda dels infants, i no pas com a recurs pròpiament educatiu, que té 
sentit en tant que educa els infants en un entorn de qualitat. 
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8.7. Dèficits relacionats amb la quantitat i la qualificació dels professionals 
 
El nombre i la qualificació dels professionals, òbviament, també és una de les 
dimensions que més condiciona la qualitat de l’oferta. En l’anterior punt ja 
s’esmentava la importància de l’atenció personalitzada en l’educació infantil 
de primer cicle. Dit això, convé recordar que el Decret 282/2006, que regula la 
qualificació i el nombre dels professionals, especifica en l’article 11 que la 
titulació requerida és la de mestre especialista en Educació Infantil (o de títol 
de grau equivalent) o la de tècnic superior en Educació Infantil (o de títol 
equivalent), i que el nombre mínim de professionals en presència simultània 
ha de ser igual al nombre de grups en funcionament més un, incrementat en 
un de més per cada tres grups. A més, s’estableix que, per cada tres grups o 
fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de mestre amb 
l’especialitat d’educació infantil. 
 
En contrast amb l’educació infantil de segon cicle, el Decret 282/2006 estableix 
que l’acció educativa pot ser desenvolupada per professionals que no tinguin 
la titulació de mestre. Aquesta és una clara constatació de la manca de 
reconeixement professional de l’acció educativa que es desenvolupa a les 
escoles bressol, per la qual cosa els requeriments que s’exigeixen són de 
qualificació més baixa. De fet, els requeriments de qualificació del personal a 
l’etapa d’educació infantil de primer cicle són inferiors a la de resta d’etapes 
educatives, com ara l’educació infantil de segon cicle. 
 
A diferència del que s’ha comentat per al cas del nombre d’infants per grup, 
però, el Decret 282/2006 sí que representa un avenç significatiu quant al 
nombre i a la qualificació dels professionals que hi treballen. Si bé la titulació 
requerida en anteriors normatives era equivalent, el Decret 282/2006 
incrementa el nombre de professionals de les escoles bressol (amb un 
increment mínim d’un professional) i augmenta també el nombre de mestres 
requerits (amb un increment mínim d’un mestre en les escoles bressol de 
quatre grups o més). El quadre 3 il·lustra els canvis en el nombre de 
professionals, que varia en funció del nombre de grups. Per la seva banda, el 
quadre 4 recull les referències normatives sobre el particular. 
 
Quadre 3. Nombre i qualificació dels professionals segons la normativa  
 Nombre de professionals Decret 1004/1991  Decret 282/2006 
Escola bressol amb 3 grups 4  5 
Escola bressol amb 6 grups 7  9 
Escola bressol amb 9 grups 10  13 
Nombre de mestres Decret 1004/1991  Decret 282/2006 
Escola bressol amb 3 grups 1  1 
Escola bressol amb 6 grups 1  2 
Escola bressol amb 9 grups 2  3 
 
Font: elaboració pròpia a partir de la informació del DOGC. 
 
 
 



 89

Quadre 4. Evolució dels criteris relatius a les ràtios de professionals 
L’Ordre d’11 de maig de 1983, que regula les 

condicions higienicosanitàries i de seguretat de 
compliment obligat pels centres d’atenció 

assistencial per a infants de menys de 6 anys 
(modificada posteriorment per l’Ordre d’1 d’agost de 

1984) 

Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, 
pel qual s’estableixen els requisits 

mínims dels centres que imparteixen 
ensenyaments de règim general no 

universitaris. 

Decret 353/2000, de 7 de 
novembre, pel qual 

s’estableixen els requisits 
mínims de determinats centres 

d’educació infantil 

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
regulen el primer cicle de l’educació infantil i els 

requisits dels centres 

 
L’article 2 estableix la qualificació del personal dels 
centres. Els educadors han de tenir alguna de les 
titulacions següents: 
 
- Educadors: professor d’EGB, especialitat de 

preescolar; Llicenciat en Ciències de l’Educació; 
Llicenciat en Psicologia; Llicenciat en Medicina, 
especialitat Pediatria; i Formació professional de 
2n grau de tècnic especialista en jardí d’infància. 

 
Els educadors poden disposar de l’ajut d’un auxiliar 
educador que ha d’actuar sempre sota 
l’assessorament i la responsabilitat educativa 
d’aquests. Per exercir d’auxiliar educador, s’exigeixen 
les condicions i les titulacions següents: 
 
- Auxiliar educador: Tècnic auxiliar en Jardí 

d’Infància, tècnic especialista en Jardí d’Infància, 
diploma de Jardineres Educadores i Educadors, 
atorgat per la institució cultural del CIC, o 
diploma de l’Escuela Departamental de 
Puericultura. 

 
L’article 14 estableix que l’educació 
infantil ha de ser impartida per 
mestres, amb l’especialitat 
corresponent. En el primer cicle, els 
centres han de disposar a més d’altres 
professionals amb la deguda 
qualificació per a l’atenció educativa 
apropiada als infants d’aquesta edat. 
 
L’article 15 estableix que el primer 
cicle ha de disposar de personal 
qualificat en nombre igual al 
d’unitats en funcionament, més un.  
 
El personal qualificat ha d’estar 
format per mestres especialistes en 
educació infantil, professors d’EGB 
especialistes en preescolar, tècnics 
superiors en educació infantil o 
tècnics especialistes en jardí 
d’infància. 
 
Per cada sis unitats o fracció, hi ha 
d’haver, almenys, un mestre 
especialista en educació infantil o 
professor d’EGB especialista en 
preescolar. 

 
El nombre de mestres del 
centre, així com la seva 
titulació acadèmica, són els 
que estableix el Reial decret 
1004/1991. 
 
El nombre d’educadors i de 
mestres ha de ser en total, 
com a mínim, el mateix que el 
d’unitats en funcionament 
més un. Això no obstant, en 
els centres als quals fa 
referència l’article 3, el nombre 
d’educadors i de mestres 
solament ha d’igualar el 
d’unitats en funcionament.  
 
Quan una unitat agrupi 
alumnes d’ambdós cicles 
d’educació infantil, la mestra o 
el mestre d’aquesta unitat ha 
de complir els requisits de 
titulació que estableix l’article 
16 del Reial decret 1004/1991, 
de 14 de juny. 
 

 
L’article 11 regula el nombre i la qualificació dels 
professionals.  
 
Els professionals han d’estar en possessió del 
títol de mestre especialista en Educació Infantil 
o del títol de grau equivalent, o del de tècnic 
superior en Educació Infantil, o de qualsevol 
altre títol declarat equivalent, acadèmicament i 
professional, a algun dels anteriors. 
 
El nombre mínim de professionals en presència 
simultània ha de ser igual al nombre de grups 
en funcionament simultani més un, 
incrementat en un de més per cada tres  grups.  
 
Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels 
professionals ha de tenir el títol de mestre amb 
l’especialitat en educació infantil o el de grau 
equivalent. 
 
Cada grup estable d’alumnes ha de tenir un 
professional dels establerts en aquest article que 
acompleix les tasques d’educador-tutor i és el 
referent, fins i tot per a la relació amb les 
famílies. 
 
 

 
Font: elaboració a partir de la normativa, a partir de documents no publicats de la Xarxa Territorial d’Educació Infantil de Catalunya. 
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Sobre les ràtios de professionals, tal com succeïa amb el nombre d’infants per 
grup, convé destacar que el model que estableix el Decret s’allunya encara de 
la quantitat de professionals present en països europeus capdavanters en 
l’atenció de la primera infància. Segons dades de l’OCDE (2007), Dinamarca, 
amb 3,3 professionals per infant, Itàlia, amb 7 professionals per infant, o 
França, amb 5 professionals per infant, per exemple, mostren ràtios 
sensiblement per sota que Catalunya.  
 
Les dades facilitades pels mateixos ajuntaments sobre prop de 200 escoles 
bressol municipals, que es recullen en la taula 13, posen de manifest que la 
ràtio d’infants per professional que es deriva de l’aplicació del Decret 
correspondria a 9,3. A la pràctica, aquesta ràtio és sensiblement inferior, de 
8,7, la qual cosa significa que, en general, es contracten més professionals dels 
que obliga la normativa. 
 
Aquesta situació és més present en el sector públic que al privat, i també a les 
llars públiques de gestió directa que a les de gestió indirecta. Precisament, la 
taula 13 evidencia que aquestes ràtios són més elevades en el cas de les 
escoles bressol municipals de gestió indirecta, la qual cosa s’explica pels 
mateixos motius econòmics que s’argüien quan anteriorment es parlava del 
nombre d’infants per grup. Així, per exemple, si hom compara el nivell de 
qualificació dels professionals en funció del tipus de gestió s’adona que les 
escoles bressol municipals de gestió directa presenten una proporció més 
elevada de mestres (37,0% vs. 23,8%), mentre que les escoles de gestió 
indirecta tenen un percentatge superior de tècnics superiors (59,0% vs. 46,7%). 
Les retribucions varien en funció del nivell de qualificació, de tal forma que les 
llars de gestió indirecta comporten en aquest sentit menys costos de personal. 
 
Taula 13. Indicadors sobre ràtios professionals de les escoles bressol 
municipals (2007)  

  
Total  Gestió 

directa  Gestió 
indirecta 

Nombre de llars analitzades 189  145  44 
Ràtio infants/professional 8,7  8,8  8,4 
Ràtio infants/professional (esperada) 9,3  9,2  9,5 
Ràtio infants/mestre 25,8  23,8  35,5 
Ràtio infants/mestre (esperada) 34,2  33,2  37,6 
Ràtio professionals/llar 6,7  6,4  7,6 
Ràtio professionals/llar (esperada) 6,3  6,1  6,7 
Ràtio mestres/llar 2,3  2,4  1,8 
Ràtio mestres/llar (esperada) 1,7  1,7  1,7 
% mestres d’educació infantil 33,7  37,0  23,8 
% altres mestres i llicenciats 3,8  3,4  5,2 
% tècnics superiors (i FPII) 49,7  46,7  59,0 
% Altres (tècnics mitjans, mòduls, idoneïtat, 
habilitació, etc.) 12,8  13,0 

 
12,1 

% Escoles infraqualificades 9,0  5,8  21,1 
% Escoles infraprofessionalitzades 17,7  21,6  4,8 
% Escoles sense mestres d’educació infantil (o 
habilitats) 9,0  7,2 

 
15,8 

% Escoles sense diplomats o llicenciats 4,0  2,9  7,9 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels ajuntaments. 
 



 91

Ara bé, potser el dèficit més important fa referència al compliment de la 
normativa vigent. La taula 13 mostra el percentatge de llars analitzades que 
no compleix els mínims normatius quant al nombre de professionals (% 
d’escoles infraprofessionalitzades) i de mestres (% d’escoles infraqualificades). 
I en aquest sentit, val a dir que un 17,7% de les escoles bressol que ha facilitat 
les dades manifesta disposar de menys professionals contractats del que 
estableix el decret, i un 9,0%, amb menys mestres del que pertocaria.  
 
Aquests dèficits de professionalització i qualificació de les llars d’infants es 
poden deure, en part, a l’augment de requeriments que incorpora el darrer 
decret aprovat. És cert que una part de les llars necessita un període de temps 
més o menys prudent per actualitzar el nivell de formació dels seus 
professionals. No obstant això, també és cert que hi ha escoles bressol que, 
segons la informació de què es disposa, encara no compleixen els 
requeriments establerts pel Reial Decret 1004/1991. Convé destacar, per 
exemple, que un 4,0% de les escoles analitzades no té cap professional amb un 
títol de diplomatura o llicenciatura. El 9,0% de les escoles, a més, no té cap 
mestre d’educació infantil contractat. 
 
En general, i en sintonia amb els arguments anteriorment exposats, en els 
models de gestió indirecta els dèficits de qualificació són més grans que en els 
de gestió directa. En canvi, quant al nombre de professionals, les llars 
d’infants municipals de gestió indirecta compleixen en una proporció més 
elevada la normativa. És possible que el control sobre la concessió per part 
dels ajuntaments sigui més elevat en el criteri del nombre de professionals 
que en el del grau de contractació de mestres. 
 
Amb l’activitat del Síndic de Greuges, també es posen en relleu aquests 
dèficits de qualificació. Només en el darrer any 2006 es van rebre cinc queixes 
(Q 5896/2006, Q 12269/2006, Q 14768/2006, Q 4323/2006 i Q 4116/2006) 
relacionades amb el tracte pedagògicament inadequat de determinats 
professionals i amb la manca de titulació del personal que treballa en 
determinades escoles bressol. 
 
Dues d’aquestes fan referència als casos de les llars d’infants no regulades de 
Vilanova i la Geltrú (Q 4116/2006) i de Castellbisbal (Q 4323/2006) comentades 
anteriorment. De la resta, i a tall il·lustratiu, convé destacar una queixa (Q 
5896/2006) que fa referència a una escola bressol de titularitat privada de 
Sabadell. En la queixa s’exposa que aquesta llar d’infants va començar la seva 
activitat el setembre de l’any 2004, sense permisos ni de l’Ajuntament de 
Sabadell ni del Departament d’Educació. Arran de la denúncia d’una família, 
la llar havia regularitzat la seva situació quant a la llicència municipal i 
actualment té en tràmit, també, l’autorització del Departament d’Educació.  
Tot i que no s’aportava documentació, en la queixa es recollia la preocupació 
per la manca de titulació del personal que hi treballava, la manca de projecte 
educatiu, i el tracte inadequat que podrien estar-hi rebent els infants. Aquest 
tracte es concretava, per exemple, en pràctiques com “no escalfar el menjar 
dels menors per estalviar despeses, no canviar-los els bolquers, treure’ls al 
pati sense jaqueta a l’hivern pensant que si es posen malalts no vindran a 
l’escola, tenir-los llarguíssimes estones asseguts a la gibrelleta a l’època de la 
retirada dels bolquers, o portar-los a fer natació amb el vehicle particular de la 
propietària de la llar, deixar els infants que no hi caben al centre i mullar-los 
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la roba perquè les famílies pensin que hi ha anat”. Aquesta queixa està 
pendent de resolució. 
 
Una altra queixa il·lustrativa fa referència al funcionament de l’escola bressol 
municipal de Puigcerdà (Q 14768/2006) i, en concret, al tracte que dona una de 
les educadores als infants i als seus pares. En la queixa s’exposa que 
presumptament una de les educadores del centre dona un tracte inadequat 
als menors que s’hi troben escolaritzats, que voreja el maltractament. Així, es 
relata l’aplicació de càstigs físics ( “el va castigar i li va donar un cop al llavi 
que li va fer sortir sang”, “al meu fill li va esclafar una galeta a la cara fins que 
el va fer vomitar”) i un tracte ofensiu a les famílies que haurien exposat el seu 
desacord. Aquesta queixa, també, està pendent de resolució. 
 
Durant el primer semestre de 2007, ja s’han gestionat dos casos més sobre 
presumptes maltractaments. En el primer d’aquest, corresponent a una llar 
d’infants privada de Cerdanyola del Vallès (A/O 1425/2007), els presumptes 
maltractaments es produirien sobretot en les hores dels àpats, en què els 
infants serien obligats a menjar, aguantant-los el cap o tapant-los el nas. 
També es relata una cremada soferta per un alumne, que la família finalment 
hauria decidit no denunciar.  
 
I en el segon dels casos, corresponent a una queixa presentada per un grup de 
mestres d’una llar d’infants privada de Barcelona (Q 2003/2007), es relaten 
presumptes maltractaments per part de la coordinadora general del centre, 
que s’encarregava principalment de l’escola bressol. Les conductes descrites, 
segons el mateix relat dels mestres, són les següents: 
 
“Pel que fa a la higiene: 

• A les classes de l’escola bressol no hi ha canviadors i s’han de canviar 
els nens damunt la taula de la mestra. 

• Només hi ha una tovallola per rentar els culs dels 24 nens i nenes. 
• La cara dels infants es renta amb una mateixa esponja per a tots. 
• Si per casualitat a un infant li cau el plat a terra, recullen el menjar i el 

tornen a posar al plat perquè se’l mengi. 
• Si un nen vomita se li torna a posar al plat i se l’obliga a menjar-s’ho. 

 
Pel que fa a la coordinació, els infants de l’escola arriben vora les 8h del matí. 
Molts dels nens porten esmorzar de casa i hi ha dies que són les 12 del migdia 
i encara no han esmorzat, ja que la coordinadora considera que no tenen 
gana. 
 
Els infants d’un any han d’estar tot el dia asseguts en una cadira sense sortir 
al pati i gairebé sense moure’s. Si algun nen es vol aixecar o córrer per la 
classe, sovint és escridassat, lligat a la cadira, o maltractat físicament. Pel que 
fa al dinar, no hi ha hora per començar a menjar, i sovint se’ls dóna cap a les 
16 hores i se solapa amb el berenar. Moltes vegades surten de l’escola sense 
berenar i alguna vegada sense dinar. 
 
En l’estona de menjador dels nens de 3 i 4 anys se’ls obliga a estar dues hores 
asseguts sense poder parlar i escoltant música de fons. Si algun infant juga o 
vol parlar, la coordinadora ruixa de colònia l’ull del nen o li clava una forquilla 
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a la mà i li causa una ferida i sang. Tot això s’excusa dient que el nen ha 
caigut o li ha fet mal un altre company. 
 
Pel que fa als maltractaments físics i psicològics, a la coordinadora li agrada 
molt cridar i els nens li tenen pànic, tant que molts en veure-la es fan pipí a 
sobre. A més [...] i contínuament els està pegant: 

• Si els nens no estan ben asseguts, els crida i els pega. 
• Si els nens trenquen alguna joguina o conte sense voler, els amenaça 

que els trencarà la cara. 
• Si es porten malament, posa una cadira damunt d’una taula i els asseu 

damunt amb la perillositat que si es mouen cauen de dalt a baix. 
• Quan a algun infant se li escapa el pipí no dubta a pegar-lo i deixar-li la 

mà marcada a la cara o al cul. 
• Sovint els empenta, els estira els cabells i molt contínuament els pega i 

els fa ferides als llavis o a alguna altra part del cos. 
 
[...] Es fa càrrec de les classes la secretària de l’escola, moltes de les noies que 
porten les classes no disposen de la titulació adequada. En les reunions que es 
fan amb la directora del centre s’exigeix aquesta ‘rigidesa educativa’ i es diu al 
personal que per pegar un nen no el traumatitzarem.” 
 
Tots aquests fets, segons s’indica, van ser denunciats al Departament 
d’Educació, i la Inspecció va informar que l’any passat uns altres cinc mestres 
també van denunciar maltractaments als infants i en van aportar proves. En el 
moment d’elaboració del present informe extraordinari, el Síndic de Greuges 
encara no ha emès cap resolució sobre el particular.  
 
8.8. Dèficits relacionats amb les condicions de treball 
 
La flexibilitat laboral i l’allargament de la jornada que molts progenitors 
dediquen a la feina, combinats amb la incorporació de la dona al mercat de 
treball, són fenòmens que pressionen cada cop més els centres educatius a 
ampliar l’horari de prestació del servei. En l’àmbit de l’educació infantil de 
primer cicle, cal esmentar que un dels factors que més condiciona l’elecció de 
centre de les famílies té a veure amb les possibilitats d’atenció horària que 
ofereixen les llars d’infants. És relativament freqüent que determinades 
famílies optin per l’escolarització del seu fill a escoles bressol privades, per 
exemple, perquè aquestes tendeixen a oferir horaris més extensius. La 
concepció de les llars d’infants com a recurs de conciliació de la vida laboral i 
familiar contribueix a generar aquest tipus d’usos i demandes per part de les 
famílies, de cobertura de períodes de temps més amplis. 
 
Paral·lelament, i en comparació amb altres àmbits educatius, convé tenir 
present que la creació i el manteniment de l’oferta d’educació infantil de 
primer cicle esdevé econòmicament costosa, especialment perquè la manca 
d’autonomia pròpia de l’edat dels infants atesos obliga a comptar amb ràtios 
professionals baixes, amb personal qualificat i amb espais específicament 
condicionats. Els costos que suposa complir aquests requeriments se sumen a 
les dificultats pressupostàries amb què es troben molts ajuntaments i també 
molts promotors privats. 
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Val a dir que aquestes tensions econòmiques poden jugar en detriment de la 
de la qualitat del servei i, especialment també, en detriment de les condicions 
de treball dels professionals del sector. Les jornades de treball extensives, la 
no-comptabilització de les hores extraordinàries, la manca d’oportunitats de 
formació contínua dels professionals, les retribucions salarials baixes, etc. són 
situacions relativament freqüents en aquesta etapa educativa. 
 
Sobre aquest punt, convé fer un esment especial del fet que els professionals 
realitzen jornades laborals extensives d’atenció directa, amb escasses o nul·les 
hores no lectives per a la gestió i la preparació de l’acció educativa i per a la 
coordinació de l’equip de professionals. A diferència d’altres etapes 
educatives, en què s’estipulen clarament la distribució d’hores lectives i no 
lectives i es disposa de períodes no lectius durant l’estiu (de final de juny a 
principi de setembre) suficients per a la preparació del curs escolar, a 
l’educació infantil aquesta circumstància no es produeix. Lògicament, això 
acaba incidint negativament sobre la qualitat educativa de l’oferta i, 
òbviament també, sobre les condicions de treball dels mateixos professionals.  
 
La manca de control del funcionament de les escoles bressol i els dèficits 
d’integració real d’aquesta etapa al sistema educatiu no contribueixen a lluitar 
contra la precarietat de les condicions de treball. Ans el contrari, fins i tot, 
poden arribar a propiciar la presència de casos en què els ocupadors no 
respecten les condicions de treball establertes per conveni col·lectiu. Per 
entendre la qualitat de les condicions laborals, aquí cal considerar l’enorme 
feminització de l’ocupació generada en el sector de l’educació infantil, que, 
per l’efecte de les desigualtats de gènere pròpies del mercat de treball, pot 
arribar a normalitzar determinades condicions laborals precàries. 
 
Particularment en el sector privat, l’escassa vertebració d’una part important 
de llars d’infants i la seva menor supervisió per part de l’Administració 
educativa són factors que augmenten la desprotecció en les relacions laborals 
dels professionals que hi treballen i que afavoreixen que aquestes pràctiques 
siguin encara més prevalents. 
 
En aquesta línia, per exemple, convé esmentar una queixa rebuda al Síndic de 
Greuges (Q 3518/2006) en què tot l’equip d’educadors d’una llar d’infants 
privada manifestava la seva disconformitat respecte a la migradesa del salari 
que percebia, en contrast amb el gran nombre d’hores d’atenció als infants 
que havien de cobrir. Aquesta queixa es va tancar perquè les condicions 
salarials dels educadors en centres privats no pot ser objecte de la intervenció 
directa de la institució del Síndic de Greuges, ja que es tracta d’un assumpte 
privat (objecte de negociació entre particulars) que resta fora de l’àmbit 
competencial del Síndic de Greuges. 
 
En tot cas, la revisió dels convenis col·lectius que regulen les condicions de 
treball en l’àmbit educatiu evidencia l’existència de tres desigualtats 
sociolaborals, entorn de les quals cal reflexionar. 
 
La primera de les desigualtats, tal com s’ha exposat aquí, fa referència als 
sectors de titularitat. Segons els mínims establerts pels convenis col·lectius, 
les condicions de treball del personal educador que treballa en el sector privat, 
en general, són objectivament pitjors que les condicions del personal que ho 
fa en el sector públic. En el quadre 5, que recull les condicions laborals 
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establertes per conveni, s’hi observa que, amb una qualificació i un lloc de 
treball iguals, els professionals del sector públic, respecte al privat, estan 
obligats a treballar menys hores a canvi de més salari, talment com passa amb 
els professionals del sector privat concertat, respecte als del privat no 
subvencionat. 
 
Anteriorment ja s’apuntava que el sector privat es troba  amb més dificultats 
econòmiques que el sector públic, fet que contribueix a precaritzar les 
condicions laborals. En part, però, aquesta situació també s’explica per les 
pitjors condicions de treball establertes en el mateix conveni col·lectiu de 
l’ensenyament privat. 
 
Les condicions de treball en el sector públic s’acostumen a regir pel conveni de 
la mateixa administració local promotora del servei. Des d’aquest punt de 
vista, aquí cal esmentar que l’externalització i la subcontractació de les 
escoles bressol municipals pot esdevenir una estratègia d’evitació de les 
condicions laborals que regeixen el personal laboral de les administracions 
locals. En anteriors apartats ja s’ha fet esment de les pitjors condicions de 
qualificació, per exemple, entre les llars de gestió directa i les de gestió 
indirecta. 
 
Per il·lustrar tant la precarietat que pot incorporar l’externalització com la 
consideració dels professionals que hi treballen per part de determinats 
ajuntaments, es pot fer menció d’una queixa (Q 2461/2007) rebuda recentment 
d’una persona que, tot i treballar en una escola bressol municipal, contractada 
per l’empresa privada que en té la concessió, no li havien considerat, a efectes 
de barem en el procés de preinscripció del seu fill d’un any, els punts 
corresponents als “fills de pares que treballen al centre”. El Decret 75/2007, de 
27 de març, pel qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat als 
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, és clar quan en 
l’article 7 estableix que “l’existència de germans matriculats al centre o pares 
o tutors legals que hi treballin” és criteri de prioritat. Tot i així, l’Ajuntament 
titular de l’escola bressol argumenta que la Resolució EDU/904/2007, de 30 de 
març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de 
l’alumnat per al curs 2007-2008, no és concloent davant d’aquestes 
circumstàncies. En concret, l’annex 2 especifica que “S’entén que un pare o 
tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de 
preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada emparada amb un 
contracte laboral o administratiu amb el titular del centre”. L’Ajuntament, en 
aquest sentit, manifesta que la persona interessada no té un contracte laboral 
o administratiu directament amb l’Administració local. Aquesta queixa està 
pendent de resolució. 
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Quadre 5. Condicions de treball del sector d’ensenyament a Catalunya, 
segons conveni* (2006) 

Professional 

Jornada 
laboral 
anual 

(lectives 
i no 

lectives) 

 Hores 
extres  

Descans retribuït 
(a més de 
vacances) 

 

Salari 
mensual 

(sense 
triennis) 

Educador d’escola bressol –
mestres d’educació infantil 
de 1r cicle o altres- (públic) 

-  -  -  1.677,23 € 

Mestre d’educació primària 
(públic) 

-  -  -  1.945,46 € 

Tècnic auxiliar educador 
d’escola bressol –mestres 
d’educació infantil de 1r 
cicle o altres- (públic) 

-  -  -  1.677,23 € 

Mestre d’educació infantil 
de 1r cicle (concertat) 

1.389 
hores 

 +75% segons
salari base 

 11 dies laborables 
addicionals 

 1.399,75 € 

Mestre d’educació primària 
(concertat) 

1.190 
hores  

+75% segons
salari base  1 mes addicional  1.824,05 € 

Tècnic superior d’educació 
infantil (concertat) 

1.649 
hores  

+75% segons
salari base  

11 dies laborables 
addicionals  845,17 € 

Mestre d’educació infantil 
de 1r cicle (privat) 

1.393 
hores 

 +75% segons
salari base 

 11 dies laborables 
addicionals 

 1.249,59 € 

Mestre d’educació primària 
(privat) 

1.200 
hores 

 
+75% segons
salari base 

 
3 setmanes 
addicionals 

 1.460,03 € 

Tècnic superior d’educació 
infantil (privat) 

1.653 
hores 

 
+75% segons
salari base 

 
11 dies laborables 

addicionals 
 715,57 € 

 
Font: elaboració pròpia amb dades del conveni col·lectiu de treball del sector d’ensenyament 
privat de Catalunya per a l’any 2006, publicat al DOGC en la Resolució TRI/2951/2006, de 14 de 
juliol, i del conveni IMEB 2004-2007 de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
*Nota: Per als ensenyaments concertats i privats, la taula recull la informació del Conveni 
col·lectiu del sector d’ensenyament privat de Catalunya 2006. Per als ensenyaments públics, la 
taula recull la informació del conveni IMEB 2004-2007 de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La segona de les desigualtats fa referència al nivell retributiu segons el nivell 
educatiu del personal educador. Les condicions laborals del personal educador 
que treballa en l’educació infantil de primer cicle són objectivament pitjors 
que les condicions del personal educador que ho fa en nivells educatius 
superiors. Així, per exemple, el conveni col·lectiu de treball del sector 
d’ensenyament privat de Catalunya per a l’any 2006, publicat en la Resolució 
TRI/2951/2006, de 14 de juliol, estableix que la jornada laboral anual màxima 
d’un mestre d’educació infantil d’una escola bressol concertada sigui de 1.389 
hores, amb una retribució mensual de 1.399,75 €, mentre que la d’un mestre 
d’educació primària, amb la mateixa qualificació, sigui de 1.190 hores, amb un 
salari de 1.824,05 €. 
 
Aquesta situació està molt relacionada amb el reconeixement social i polític 
que rep aquesta etapa educativa, en comparació amb les altres. El mateix 
conveni col·lectiu esmentat considera els professionals de l’educació infantil 
de primer cicle separadament dels professionals de la resta de cicles 
educatius. Sobre aquest aspecte, convé recordar que els estudis assenyalen 
que l’impacte d’una intervenció educativa de qualitat en edats primerenques 
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és superior que en edats posteriors, de tal forma que el nivell de qualificació 
exigit i de responsabilitat professional assumida pel personal de les escoles 
bressol i llars d’infants, a priori, no és pas inferior.  
 
I finalment, la tercera de les desigualtats fa referència a l’assignació de les 
categories professionals. El conveni col·lectiu del sector dels ensenyaments 
privats a Catalunya, per exemple, estableix que la categoria dels 
mestres/professors titulars a educació infantil de primer cicle, que equival 
més als mestres diplomats en educació infantil, treballin menys hores a canvi 
d’una retribució més elevada que la categoria dels educadors infantils, que 
respon, a priori, més als tècnics superiors d’educació infantil.  
 
En general, els tècnics superiors d’educació infantil, i tots els professionals 
que treballen com a educadors de suport, són els que tenen pitjors condicions 
de treball. Els mateixos sindicats destaquen la precarietat laboral del personal 
d’acollida i de suport de moltes escoles bressol públiques i privades (poca 
estabilitat, poc accés a la formació, poca flexibilitat horària, etc.).  
 
Tant en el sector públic com en el privat, cal comentar que molts mestres són 
assignats a una categoria professional d’educador infantil, no pas de mestre, a 
diferència d’altres etapes educatives, com la d’educació infantil de segon cicle, 
en què això no succeeix. Aquesta és una situació de subocupació que permet 
reduir els costos derivats de la contractació de personal, i també evidencia un 
cop més els problemes de reconeixement de la figura del mestre d’educació 
infantil de l’etapa 0-3. 
 
Val a dir que la negociació col·lectiva acostuma a establir diferències en les 
condicions laborals dels treballadors en funció de la seva categoria 
professional. Ara bé, les diferents categories professionals responen 
generalment a grups de tasques clarament diferenciades, i l’assignació del 
treballador a una determinada categoria professional determina les 
condicions laborals, però també el contingut de la prestació de treball. Les 
categories professionals amb millors condicions requereixen d’aptituds també 
superiors, i a la inversa. 
 
A la pràctica, però, el Decret 282/2006 estableix l’existència de més unitats o 
grups d’infants que de mestres titulats. En l’article 11, s’especifica que “per a 
cada tres grups o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de 
mestre amb l’especialitat en educació infantil o el de grau equivalent”. Això fa 
que, ben sovint, els tècnics superiors d’educació infantil, assignats a la 
categoria de l’educador infantil, acompleixin tasques i tinguin atribucions 
professionals equivalents a les dels mestres d’educació infantil, assignats a la 
categoria del mestre. Sobre aquesta pràctica, cal recordar que el mateix 
Estatut dels treballadors, en l’article 22.3, estableix que “Se entenderá que una 
categoría profesional es equivalente de otra cuando la aptitud profesional 
necesaria para el desempeño de las funciones propias de la primera permita 
desarrollar las prestaciones laborales básicas de la segunda, previa la 
realización, si ello es necesario, de procesos simples de formación o 
adaptación”.  
  
Precisament, tal com es mostrava en la taula 13, l’anàlisi de la informació 
facilitada pels ajuntaments sobre les escoles bressol municipals evidencia que 
les llars gestionades de forma indirecta per entitats privades lucratives o no 
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lucratives presenten un percentatge més alt de tècnics superiors en educació 
infantil (59,0%) que les llars gestionades de forma directa pels mateixos 
ajuntaments (46,7%). Aquesta diferència s’explica pel fet que la contractació 
de tècnics superiors permet a determinats gestors privats abaratir els costos 
d’explotació de la concessió. 
 
Conscients de la situació del sector, alguns ajuntaments incorporen en els 
concursos d’adjudicació de les concessions d’escoles bressol municipals 
criteris de valoració relacionats amb la qualitat de les condicions de treball. Es 
fa referència a les possibilitats de formació contínua, a l’organització del 
treball i, molt especialment, a la retribució dels professionals. En concret, 
nombrosos plecs de condicions incorporen com a criteri de valoració que hi 
hagi una proposta de millora en les retribucions del personal, respecte a les 
establertes pel conveni col·lectiu de referència. En consonància amb els 
aspectes assenyalats anteriorment, aquesta proposta de millora salarial de 
vegades fa referència específicament als tècnics superiors en educació 
infantil. 
 
En qualsevol cas, aquestes són bones pràctiques que caldria estendre al 
conjunt de concursos de concessió. Ara bé, aquests plecs de condicions, molt 
sovint, també incorporen com a criteri de valoració la millora de l’oferta 
econòmica segons la previsió de costos realitzada per l’ajuntament (1 punt per 
cada 1% de millora, fins a un màxim de 5 punts). Particularment, si bé intenta 
promoure l’eficiència i l’optimització en la gestió dels recursos públics, 
aquests tipus de criteris contribueixen a generar pressió econòmica sobre els 
gestors d’escoles bressol i llars d’infants i acaben revertint negativament sobre 
les mateixes condicions laborals dels professionals. 
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9. CONCLUSIONS 
 
A continuació es recullen, de forma resumida, algunes de les principals 
conclusions extretes de l’anàlisi realitzada en el marc del present informe 
extraordinari sobre la situació de l’escolarització dels infants de zero a dos 
anys a Catalunya. 
 
9.1. Bona posició comparada de Catalunya amb relació als nivells de 
cobertura dels serveis adreçats a la primera infància 
 
En l’apartat corresponent a la comparativa internacional i per CA s’ha posat 
de manifest que Catalunya es troba en una bona situació quant als nivells de 
cobertura del servei. El Consell Europeu ha establert l’objectiu per al 2010 
d’assolir el 33% de cobertura en l’etapa de zero a dos anys, i Catalunya se situa 
justament a l’entorn d’aquest llindar. 
 
D’una banda, a escala europea, Catalunya ocupa una posició mitjana, similar a 
la de països capdavanters en polítiques socials com França i Finlàndia, i 
clarament per sobre dels països del seu entorn immediat del sud d’Europa, 
com Espanya o Portugal. Ara bé, també és cert que alguns d’aquests països, 
com Finlàndia, per exemple, tenen polítiques de llicències parentals més 
extensives des del punt de vista temporal i econòmic, la qual cosa incrementa 
les possibilitats de conciliació de les famílies. I de l’altra, cal advertir que 
Catalunya mostra importants dèficits de cobertura en comparació amb els 
països capdavanters en polítiques d’atenció a la primera infància, com pot ser 
Dinamarca. 
 
La taxa d’escolarització (pública i privada) dels infants de zero a dos anys a 
Catalunya (31%) dobla pràcticament la del conjunt de l’Estat espanyol (16%). 
Per CA, només el País Basc mostra uns nivells de cobertura superiors. 
 
 
9.2. Baixa escolarització pública dels infants de 0 als 2 anys 
 
La bona valoració quant als nivells de cobertura que ofereix l’anàlisi 
comparada no són traslladables a la situació de l’escolarització pública. A 
Catalunya, els dèficits d’oferta pública es posen de manifest per diferents 
motius. Entre aquests, convé destacar, d’una banda, que les comunitats 
autònomes capdavanteres en l’escolarització infantil, com ara Navarra i el 
País Basc, presenten percentatges del sector públic més importants. I de 
l’altra, cal esmentar que, al primer cicle d’educació infantil, més del 50% dels 
infants catalans està escolaritzat al sector privat, mentre que aquesta 
proporció és inversa en la resta de cicles del sistema educatiu. De fet, hi ha 
comarques i molts municipis mitjans que pràcticament no tenen oferta 
pública adreçada a aquesta franja d’edat. 
 
L’aprovació del Decret 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de 
qualitat i el conseqüent desplegament del Pla de creació de 30.000 places 
públiques han de representar un augment considerable de l’oferta pública 
existent. Catalunya ha de passar de taxes d’escolarització pública del 14% al 
26% aproximadament. 
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9.3. Desigualtats territorials significatives en l’escolarització dels infants de 
0 a 2 anys 
 
La manca de planificació de l’oferta escolar ha contribuït a consolidar 
importants desigualtats entre comarques i municipis relacionades amb 
l’escolarització dels zero als dos anys.  
 
Per comarques, no hi ha patrons clars que expliquin la distribució de l’oferta. 
En general, les comarques urbanes presenten situacions relativament similars 
entre elles, caracteritzades per taxes d’escolarització mitjanes-baixes. Els 
dèficits estructurals d’oferta pública i les dificultats a l’hora d’estructurar una 
xarxa que doni cobertura a la quantiosa demanda d’aquest tipus de serveis 
explicarien la situació d’escolarització d’aquests territoris. Pel que fa a les 
comarques rurals, en canvi, hi ha més diferències entre elles: algunes 
comarques presenten una oferta pública consistent i amb unes taxes 
d’escolarització properes al 50%, mentre que d’altres es troben per sota del 
20%. 
 
L’anàlisi per municipis aporta algunes explicacions diferenciades per sectors 
de titularitat. Així, per exemple, el nivell de renda i la concentració de població 
són factors que contribueixen a explicar la presència més elevada del sector 
privat en determinats municipis, especialment grans i en zones urbanes. Per 
comprendre la distribució del sector públic, en canvi, cal fer referència 
especialment a factors de caràcter polític, relacionats amb el compromís 
assumit per cadascun dels ajuntaments de promoure l’escolarització de la 
primera infància. La importància d’aquests factors provoca una diversificació 
extraordinària de les diferents situacions locals i comporta que hi hagi 
municipis urbans mitjans sense pràcticament oferta pública, i municipis 
rurals petits amb places suficients per proveir la pròpia demanda i la dels 
municipis veïns. 
 
A priori, el desplegament del Pla de creació de 30.000 places públiques ha de 
suposar un avenç significatiu en la reducció de les desigualtats territorials. 
 
L’estimació de l’escenari d’escolarització que es derivarà de l’aplicació del Pla, 
però, deixa entreveure impactes força desiguals per territoris. Respecte a la 
planificació, és cert que el Pla contribueix a incrementar significativament 
l’oferta de les comarques rurals que es troben amb els dèficits d’escolarització 
més pronunciats, i a reduir-ne la situació de desigualtat en la provisió 
educativa. No obstant això, també és cert que les taxes d’escolarització 
estimades per al 2008 en funció de la previsió feta pel Pla segueixen reflectint 
desigualtats significatives entre territoris. Es preveu que algunes comarques 
rurals presentin taxes d’escolarització properes al 70%, mentre que algunes 
comarques urbanes no arribin al 30%. 
 
Respecte al desplegament del Pla, els compromisos assolits de creació de 
30.000 places estan pràcticament assolits. No obstant això, el grau 
d’assoliment de les comarques ha estat molt divers. El problema es fa evident 
quan hi ha comarques amb taxes d’escolarització baixes que mostren graus 
d’assoliment inferiors al 70%, mentre que hi ha comarques amb taxes 
d’escolarització altes que presenten graus d’assoliment superiors al 120%. 
Aquesta realitat pot contribuir a accentuar, en alguns casos, les desigualtats 
territorials existents.  
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9.4. Baixa diversificació de les polítiques de cura a la primera infància 
 
En la primera part del present informe s’ha comentat que, en països del nord i 
centre d’Europa, les famílies gaudeixen d’una xarxa d’escoles infantils més 
extensa i, a més, tenen a l’abast un ventall més ampli d’opcions de cura que 
en el cas de Catalunya. Les famílies disposen, en definitiva, de més recursos 
en serveis (les escoles), en diners i en temps per dedicar als infants. Aquesta 
diversificació dels recursos implica més flexibilitat perquè les famílies 
prenguin cura dels infants, en funció de les seves preferències o necessitats 
laborals, especialment durant el primer any de vida de l’infant, quan són més 
reticents a l’hora de portar els fills a centres escolars. Els recursos en temps 
normalment provenen de la reducció de la jornada laboral, els horaris 
flexibles i les excedències parentals. Els recursos en diners, en canvi, 
provenen de les transferències directes per a la cura infantil en centres o a 
domicili, les deduccions de la renda o la retribució de les excedències laborals. 
 
Quines són les opcions a l’abast d’una família a Catalunya per organitzar la 
cura infantil a banda dels centres escolars? Els països del sud d’Europa, i per 
extensió Catalunya, es caracteritzen per un model de cura a la primera 
infància molt depenent del sector informal, tot confiant que la família, a 
través de l’anomenada solidaritat intergeneracional, cobreixi determinades 
necessitats de benestar. 
 
Davant la impossibilitat d’accedir a les escoles infantils, l’ús d’aquestes xarxes 
informals és molt freqüent. Fins i tot, en cas de gaudir de places escolars de 
caràcter públic, les xarxes informals poden jugar un paper clau per resoldre 
possibles problemes d’incompatibilitat d’horaris amb els centres. En canvi, 
altres recursos via diners (desgravacions o transferències) o temps són, en 
general, més aviat escassos, especialment entre els assalariats pel cost 
d’oportunitat que representa abandonar la feina. Els pares i les mares 
treballadors poden sol·licitar la reducció de la jornada laboral o excedències 
parentals de fins a tres anys per a la cura dels infants. Aquestes opcions, però, 
no comporten cap mena de compensació econòmica, amb l’agreujant que a 
partir del segon any d’excedència es dóna de baixa el treballador de la 
Seguretat Social amb la conseqüent pèrdua dels drets socials derivats de la 
cotització, com ara la prestació d’atur o la jubilació.  
 
En síntesi, a Catalunya hi ha encara una tasca molt important per acomplir en 
el desenvolupament de serveis complementaris als centres escolars que 
s’ajustin a les famílies i els aportin més flexibilitat per organitzar la cura i 
l’educació infantil.  
 
 
9.5. Dèficits de regulació dels serveis adreçats a la primera infància 
 
De fet, Catalunya ja disposa d’alguns serveis complementaris adreçats a la 
primera infància, com poden ser les ludoteques o altres espais lúdics infantils. 
En general, convé destacar els dèficits de regulació i control d’aquest tipus de 
serveis. 
 
En particular, el problema s’accentua quan es tracta de serveis equivalents 
que actuen de forma paral·lela a la xarxa de llars d’infants autoritzades pel 
Departament d’Educació i que, sota altres denominacions, funcionen com a 
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veritables escoles bressol. Aquests serveis no tenen cap tipus de regulació 
sobre les condicions en què la seva activitat es desenvolupa. Això fa que no 
quedi garantida ni controlada la qualitat de l’atenció prestada. 
 
Quan s’expliciten els problemes, l’informe també ha constatat que no hi ha 
cap administració que s’ocupi de vetllar, en el marc d’aquests serveis, pel dret 
de l’infant a una atenció de qualitat. Això significa, doncs, que la major 
diversificació reclamada en el punt anterior ha de superar aquest buit 
competencial i ha d’anar acompanyada de més esforços en la supervisió dels 
serveis existents. Val a dir que el nou Decret 282/2006, que regula l’educació 
infantil de primer cicle, no ha aportat cap solució a aquest dèficit, perquè, 
entre altres motius, no obliga els serveis que ofereixen una atenció educativa 
regular a ser autoritzats pel Departament d’Educació. 
 
 
9.6. Estancament i altres limitacions del marc normatiu que regula l’etapa 
de 0 a 3 anys 
 
En general, el dret dels infants a l’educació tendeix a expandir-se i, cada cop 
més, les iniciatives legislatives ,no solament educatives, sinó també de l’àmbit 
del suport a la família, de l’ocupació, de la conciliació, etc. incorporen 
referències a la importància de l’atenció de la primera infància. 
 
La importància política que ha assumit l’atenció de la primera infància ha 
provocat que les administracions competents s’hagin ocupat darrerament de 
promoure’n la regulació específica. A Catalunya, per exemple, cal fer esment 
la Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat, i el Decret 282/2006, que 
regula l’educació infantil de primer cicle. 
 
L’anàlisi evolutiva de la normativa, però, ha evidenciat que aquestes 
regulacions no incorporen canvis realment estructurals respecte a l’etapa 0-3. 
De fet, l’informe ha posat de manifest que, en molts aspectes, el marc 
normatiu actual no difereix gaire de la situació de les dècades dels vuitanta i 
noranta. 
 
L’any 1983, per exemple, la Generalitat de Catalunya va promulgar el Decret 
65/1982 i diverses ordres successives que regulaven les condicions 
higienicosanitàries i de seguretat dels centres d’atenció infantil que no 
estaven autoritzats per l’Administració educativa. Com ja s’ha comentat 
anteriorment, un dels problemes del Decret 282/2006, que deroga el Decret 
65/1982, és la manca de regulació dels serveis adreçats a la primera infància 
que no funcionen com a escoles bressol autoritzades, així com la no-
obligatorietat d’aquests centres a ser autoritzats pel Departament d’Educació. 
 
En aquesta mateixa línia, i amb relació al dret a l’accés, és cert que la Llei 
5/2004 obliga les administracions educativa i local a impulsar el 
desenvolupament de la xarxa de llars d’infants de titularitat pública per  
assegurar una oferta suficient per a la població menor de tres anys que 
sol·liciti una plaça. A la pràctica, però, aquesta llei no assegura el dret 
subjectiu a l’escolarització dels infants de zero a dos anys, ni obliga 
l’Administració a proporcionar una plaça a qui ho sol·liciti. 
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Respecte a la qualitat, també és cert que el Decret 282/2006 ordena les 
condicions mínimes que han de proporcionar les llars d’infants. Ara bé, 
aquestes condicions no suposen cap millora significativa respecte als 
requeriments establerts pel Decret 1004/1991. És més, si es pren com a 
referència les ordres definides a principi de la dècada dels vuitanta a les quals 
es feia referència anteriorment, alguns d’aquests requeriments de qualitat 
s’han vist, fins i tot, afeblits.   
 
O respecte al caràcter educatiu, també és cert que la LOE (2/2006) integra 
l’etapa 0-3 al sistema educatiu, després que la LOCE (2/2002) concebés 
l’educació preescolar separadament de l’oferta pròpiament escolar. Ara bé, la 
mateixa LOGSE (1/1990) ja incorporava aquesta etapa dins el sistema educatiu 
a principi dels anys noranta. 
 
La mateixa entrada i sortida d’aquesta etapa del sistema educatiu no ha 
contribuït a assentar unes bases sòlides sobre les quals construir un veritable 
subsistema d’educació infantil de primer cicle. Els mateixos períodes 
transitoris d’adaptació a la normativa establerts per les diferents legislacions 
promulgades s’han anat succeint i sobreposant, sense temps per garantir i 
consolidar els canvis. 
 
 
9.7. Dèficits relacionats amb les condicions de qualitat de l’atenció 
 
Alguns indicadors porten a reflexionar entorn de la idoneïtat de les condicions 
de qualitat que estableix la normativa. Anteriorment, ja s’ha comentat que els 
requeriments exigits pel Decret 282/2006 són similars, i en alguns aspectes 
menys restrictius, als establerts per les normatives dels anys vuitanta i 
noranta. Des d’una perspectiva comparada, cal esmentar que les exigències de 
qualitat són en general més baixes a Catalunya que en els països 
capdavanters en polítiques d’atenció escolar de la primera infància. 
 
Més enllà de la idoneïtat o no dels criteris exigits, l’informe també constata 
que hi ha nombrosos centres que no respecten les ràtios d’infants, de 
professionals i de mestres establertes legalment. A tall d’exemple, l’anàlisi de 
la informació facilitada pels ajuntaments sobre les llars d’infants municipals 
conclou que el 17,7% de les llars analitzades no disposa del nombre de 
professionals previst per llei. No cal dir que aquestes circumstàncies afecten 
negativament la qualitat de l’atenció. 
 
L’informe també esmenta la precarietat de les condicions de treball de molts 
professionals del sector, especialment dels tècnics superiors i dels que 
treballen en la categoria d’educador (encara que siguin mestres). El baix nivell 
retributiu, el no-pagament de les hores extres, l’assignació “a la baixa” de les 
categories professionals establertes per conveni, etc. són algunes de les 
situacions recurrents. El greuge es produeix en comparar les condicions de 
treball dels professionals de l’educació infantil de primer cicle amb les dels de 
la resta de cicles educatius. 
 
En general, les dades posen de manifest que el sector privat presenta 
condicions més precàries que el sector públic, tant pel que fa a les ràtios com 
a les condicions laborals. De fet, el nombre d’infants, el nombre de 
professionals, la qualificació o les condicions de treball són paràmetres amb 
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els quals els promotors i gestors de l’oferta “juguen” per garantir-ne la  
sostenibilitat. La mateixa externalització del servei per part dels ajuntaments 
pot representar indirectament una forma de reduir els costos de gestió.  
 
 
9.8. Dèficits de qualitat educativa relacionats amb la supervisió i el suport a 
l’escolarització de la primera infància 
 
Tot i que la LOE (2/2006) estableix que el primer cicle forma part de l’educació 
infantil, i l’etapa és concebuda actualment com a plenament escolar, els 
vaivens legals succeïts en les darreres dècades han condicionat negativament 
la plena integració d’aquesta etapa al sistema educatiu. 
 
Aquest fet ha limitat, i limita encara, la responsabilitat i l’esforç financer que 
realitzen les administracions educatives per garantir la qualitat de l’atenció 
prestada.  
 
Això es constata, d’una banda, amb el fet que els professionals que hi 
treballen no disposen dels mateixos recursos i suports a l’escolarització (EAP, 
etc.) de què disposen els professionals de la resta d’etapes. Cal afegir que,  
mesura que l’accés es generalitza, augmenten la complexitat educativa i les 
necessitats de dotar la xarxa de recursos per gestionar-la. 
 
De l’altra, també es posa de manifest amb els dèficits de control i de 
supervisió de les administracions competents sobre la qualitat educativa de 
l’oferta. El present informe constata dèficits relacionats amb la poca valoració 
dels aspectes educatius en els procediments de concessió de la gestió de les 
escoles bressol municipals, amb l’existència de llars d’infants que funcionen 
sense projecte educatiu o amb la mala dotació i organització dels recursos 
humans. En aquest sentit, cal destacar l’esmentat incompliment per part de 
determinades escoles bressol de les ràtios d’infants i de professionals 
regulades legalment. 
 
La supervisió de la qualitat educativa és especialment important en un 
context caracteritzat per l’externalització i la municipalització en la gestió de 
l’oferta. Val a dir que el procés de descentralització de la gestió de l’oferta 
coincideix amb una certa debilitat econòmica per part dels mateixos 
ajuntaments, la qual cosa no contribueix sempre a garantir-ne la qualitat i la 
supervisió. 
 
A més, la fragmentació de les competències relacionades amb l’escolarització 
de zero a tres anys, sense els corresponents mecanismes de coordinació i 
supervisió, pot alimentar un cert efecte de difusió de les responsabilitats a 
l’hora de garantir la qualitat de l’oferta. L’informe constata, per exemple, que, 
quan apareixen problemes relacionats amb el funcionament de l’activitat, no 
hi ha pautes clares sobre quina administració —educativa o local— s’ha 
d’ocupar de resoldre’ls. 
 
 
9.9. Manca de reconeixement educatiu de l’educació infantil de primer cicle 
 
En part, els dèficits de qualitat de l’oferta també s’expliquen per la manca de 
valoració del component educatiu d’aquesta etapa. Per a molts, les llars 
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d’infants encara són serveis més orientats a la custòdia de la primera infància, 
que a l’educació. El vaivé normatiu, la manca de serveis de suport a les 
necessitats educatives especials o l’incompliment per part de determinades 
llars d’infants de les ràtios d’alumnes i professionals posen de manifest els 
problemes de reconeixement educatiu d’aquesta etapa. L’esforç de provisió i 
supervisió que la mateixa Administració destina a aquesta etapa n’és un 
exemple més. 
 
Aquesta manca de reconeixement també es posa de manifest amb les 
condicions de treball o amb la qualificació exigida als professionals. Així, per 
exemple, els professionals de l’educació infantil de primer cicle perceben 
menys salari per més hores treballades i tenen menys temps per planificar 
l’acció educativa que els professionals d’altres etapes. Igualment, els 
requeriments de qualificació per a aquesta etapa educativa són menors que 
per a etapes posteriors. L’educació infantil de segon cicle, per exemple, exigeix 
la presència de mestres, mentre que aquesta exigència en el primer cicle no és 
extensiva al conjunt de grups d’infants.  
 
 
9.10. Desigualtats socials i dèficits relacionats amb l’accessibilitat a l’oferta 
educativa 
 
I finalment, l’informe també ha posat de manifest l’existència de desigualtats 
en l’accés a l’educació infantil de primer cicle. Els infants adscrits als grups 
socials amb més capitals cultural i econòmic són els que participen més en 
aquest àmbit educatiu.  
 
Les desigualtats socioeconòmiques es reprodueixen per efecte de diferents 
factors. Un d’aquest té a veure amb els dèficits d’oferta pública existents al 
nostre país, fet que redueix el volum d’oferta econòmicament més accessible. 
El Pla de creació de 30.000 places públiques engegat pel Govern ha de 
permetre atenuar en part els dèficits d’accessibilitat, tot i que convé recordar 
que l’esmentat pla incideix proporcionalment menys a les comarques 
urbanes, territoris on es concentren els grups socials més precaritzats, amb 
menys possibilitats econòmiques d’accés. 
 
Un altre dels factors de reproducció fa referència als costos d’accés a les llars 
d’infants. En el sector públic, les famílies assumeixen al voltant del 30% del 
cost de funcionament de l’activitat, la qual cosa comporta pagar quotes anuals 
mitjanes de 2.172 euros per fill (servei bàsic d’escolaritat i servei de menjador), 
aproximadament. Aquesta quantitat representa el 14,4% dels ingressos 
mitjans de les famílies monoparentals a Catalunya, o del 7,7% de les famílies 
biparentals amb fills dependents a càrrec. Per al 50% de les famílies catalanes, 
les quotes d’ús de les llars d’infants representen més del 10% dels seus 
ingressos familiars per cada fill escolaritzat. En molts municipis, el pagament 
de quotes no s’acompanya de polítiques d’accessibilitat (beques, etc.) per als 
grups socials amb dificultats econòmiques.  
 
Òbviament, en el sector privat, com que les famílies assumeixen el 100% de la 
despesa de l’activitat, aquesta problemàtica s’accentua.  
 
I un altre dels factors de reproducció està relacionat amb els criteris 
d’admissió i la seva baremació. D’una banda, aquests criteris no donen 
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prioritat d’accés a les famílies de rendes baixes (només els perceptors de 
rendes mínimes d’inserció, que són una minoria). I per un altre costat, el 
criteri més determinant a efectes de barem, el de germans o germanes al 
centre, dóna prioritat a les famílies més orientades envers l’escolarització dels 
seus fills, que no són altres que les de més capital educatiu, i penalitza l’accés 
dels grups socials que estan menys representats en el sistema.  
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10. RECOMANACIONS I SUGGERIMENTS 
 
En aquest darrer capítol es presenten els suggeriments i les recomanacions 
del Síndic encaminats a millorar la prestació dels serveis d’atenció a la 
primera infància a Catalunya. El capítol s’estructura en dos blocs: el primer 
identifica tres principis orientadors que aquesta institució considera 
fonamentals per a la definició de polítiques públiques adreçades a la primera 
infància; i el segon conté el conjunt de mesures polítiques que han de 
permetre millorar la situació del sector. 
 
 
10.1. Principis orientadors 
 
1. Equitat social i territorial 
 
Aquest informe ha evidenciat l’existència de fortes disparitats socials i 
territorials en l’accés de les famílies catalanes al primer cicle de l’educació 
infantil. La dispersió del creixement de les places d’educació infantil, sense 
pautes clares de planificació educativa encaminades a garantir la igualtat 
d’oportunitats d’accés, explica que es mantinguin importants desigualtats 
entre grups socials i territoris a l’hora de poder gaudir d’aquests serveis. 
L’equitat social i territorial és, doncs, un principi que ha de guiar l’acció 
política en la prestació del servei, la qual cosa implica establir els mecanismes 
necessaris per corregir les situacions de desequilibri actual.  
 
2. Qualitat i reconeixement educatiu  
 
Un segon principi orientador se centra a considerar la importància de la 
qualitat en aquesta etapa. Les necessitats d’expansió dels serveis d’atenció a 
la primera infància, en un context de creixent pressió de la demanda, poden 
repercutir en la qualitat de l’oferta. Al llarg d’aquest informe s’ha posat en 
relleu la dificultat de mantenir els estàndards de qualitat en serveis 
caracteritzats per una gran diversitat de formes de provisió. La qualitat ha de 
ser, doncs, un criteri fonamental que ha de guiar l’expansió del servei i ha de 
ser un aspecte inexcusable de cada nova plaça d’escola bressol creada. 
Aquesta qualitat passa, així mateix, per atorgar el ple reconeixement educatiu 
—i no assistencial— dels serveis d’atenció a la primera infància. La 
consideració, tal com fixa la LOE —i anteriorment la LOGSE— de l’educació 0-3 
com a primer cicle de l’educació infantil i, per tant, com a etapa (no 
obligatòria) integrada en l’estructura del sistema educatiu és una base 
fonamental per a la definició de polítiques adreçades a gestionar 
l’escolarització primerenca. Precisament, en el capítol de recomanacions i 
suggeriments es palesa que aquest és un principi transversal present en la 
major part de propostes del Síndic. 
 
3. Corresponsabilitat de les administracions educativa i locals 
 
Finalment, els dos principis anteriors només són viables en un sistema que 
parteixi del principi de corresponsabilitat. La conceptualització dels serveis 
d’atenció a la primera infància com a serveis de proximitat, i per tant, com a 
serveis que han de ser oferts des dels ajuntaments, ha d’anar acompanyada 
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per un protagonisme clar del Departament d’Educació a l’hora de vetllar per la 
qualitat i l’equitat en la provisió dels serveis. Aquest protagonisme del 
Departament d’Educació és especialment necessari en un context de diversitat 
en la fortalesa econòmica dels ajuntaments, de tradicions de provisió de 
serveis molt desiguals, de dispersió territorial, de presència d’agents privats 
amb característiques diferents i de condicions de treball dispars en funció dels 
ajuntaments o dels promotors privats. Aquest cert desordre del sistema 
reclama, doncs, la presència activa d’un òrgan central que estableixi els 
mecanismes necessaris per garantir que el servei s’ofereixi amb condicions de 
qualitat i d’equitat educativa. No n’hi ha prou, doncs, amb l’autorització o el 
finançament parcial dels centres. Calen, a més, polítiques d’acompanyament 
del procés de descentralització i de les iniciatives municipals que proveeixin 
serveis de suport a l’escolarització, vetllin per les condicions d’oferta i en 
garanteixin la inspecció regular. 
 
 
10.2. Orientacions a l’acció política 
 
1. Polítiques de promoció de l’oferta escolar 
 
1.1. Continuïtat del Pla de creació d’oferta escolar pública 
 
El Pla de creació de 30.000 places públiques engegat pel govern en el període 
2004-2008 està generant, i ho acabarà de fer en el temps que resta per exhaurir 
l’esmentat període, un impacte significatiu quant a l’increment de 
l’escolarització. Amb la pròpia activitat del Síndic de Greuges, s’identifiquen 
indicis que la demanda existent, no obstant això, segueix sent superior a 
l’oferta disponible de places. De fet, diverses recerques apunten que 
l’increment de l’oferta genera més expectatives d’accés al servei per part dels 
ciutadans, la qual cosa contribueix a augmentar la demanda existent. Aquesta 
situació, juntament a l’evolució d’altres indicadors relacionats amb la natalitat 
o amb la taxa d’activitat femenina, fan preveure que la necessitat de places 
d’escoles bressol i llars d’infants continuï augmentant en el futur. 
 
És en aquest sentit que el Síndic de Greuges recomana definir un nou pla de 
creació de places públiques per al període 2008-2012 que doni continuïtat al 
vigent, que incorpori les millores que es desprenguin de l’avaluació del seu 
procés d’aplicació, i que es plantegi objectius d’escolarització superiors als 
compromesos fins ara (municipis fins a 20.000 habitants, més del 30%, 
municipis de 20.000 a 50.000 habitants, més del 25%, i municipis de més de 
50.000 habitants, més del 20%). 
 
1.2. Fixació de taxes d’escolarització pública mínimes obligatòries  
 
Aquests increments d’escolarització s’han d’intensificar especialment als 
municipis i les comarques que, o bé presenten les taxes d’escolarització 
pública més baixes, o bé mostren els nivells més baixos de compliment dels 
objectius previstos al Pla 2004-2008. De fet, tal com s’ha argumentat al llarg 
del present informe extraordinari, el Pla ha contribuït a incrementar de forma 
generalitzada els nivells d’escolarització, però no a reduir de forma 
substancial les desigualtats territorials existents.  
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Per evitar aquesta reproducció de les desigualtats territorials, el Síndic de 
Greuges recomana desenvolupar les mesures normatives necessàries per 
assegurar la provisió d’uns nivells de cobertura mínims de l’oferta per a 
cadascuna de les comarques catalanes.   
 
Per a la fixació d’una taxa d’escolarització pública mínima obligatòria per a les 
diferents comarques, és necessari valorar les necessitats educatives 
territorials amb els instruments analítics adequats.  
 
1.3. Reconeixement de la demanda no satisfeta 
 
El Pla 2004-2008 es va realitzar sense prendre en consideració dades reals 
sobre la demanda existent no coberta. En aquest sentit, el Síndic de Greuges 
suggereix l’elaboració d’un estudi detallat sobre les preferències de les 
famílies amb infants menors de tres anys i sobre la demanda objectiva i 
potencial d’usuaris. Així mateix, recomana regular amb caràcter obligatori la 
comptabilització i la publicació de les llistes de sol·licituds no ateses per les 
escoles bressol i llars d’infants públiques. 
 
El reconeixement de la demanda no satisfeta esdevé important per planificar 
l’oferta de places, però també per implicar les administracions competents en 
la gestió de les necessitats reals existents. 
 
1.4. Planificació mixta de l’oferta de places entre el Departament d’Educació 
i els ens locals 
 
En la línia del principi assenyalat de la corresponsabilitat, cal que la 
planificació de l’oferta de places sigui una responsabilitat conjunta entre 
l’Administració de la Generalitat i els ajuntaments (en el marc de les taules 
mixtes de planificació, per exemple). Aquesta planificació hauria de diferir en 
alguns aspectes del model que ha caracteritzat el desplegament del Pla 2004-
2008, segons el qual la Generalitat es comprometia bàsicament a donar suport 
econòmic a la creació de noves places públiques per part dels ajuntaments, 
però no introduïa mecanismes de coordinació bilateral sobre altres aspectes 
relacionats amb la provisió de l’oferta (detecció de necessitats de places, 
qualitat de l’oferta, etc.). El paper que assumeix actualment el Departament 
d’Educació se centra fonamentalment en el finançament de les places. 
 
Amb relació al finançament, i en el marc de la coordinació bilateral 
esmentada, convé introduir mecanismes de compensació de les diferents 
capacitats fiscals dels ens locals. Una veritable planificació mixta hauria de 
combinar el càlcul de les necessitats educatives del territori i la capacitat 
fiscal dels municipis.  
 
 
2. Millora de l’accessibilitat i reducció de les desigualtats socials  
 
2.1. Incorporació de nous criteris d’accés i rebaremació 
 
L’informe extraordinari posa de manifest que hi ha un accés desigual a 
l’educació infantil de primer cicle i que els criteris de prioritat establerts pel 
Decret 75/2007, d’admissió als centres sufragats amb fons públics, no 



 110

contribueixen a reduir les desigualtats socials existents. Els criteris i el seu 
barem corresponent representen un instrument fonamental per fomentar 
l’equitat d’accés a aquesta etapa educativa. 
 
En aquest sentit, el Síndic de Greuges recomana, en el marc de l’estudi sobre 
la demanda no satisfeta, analitzar les necessitats i l’accessibilitat dels grups 
socials amb més risc d’exclusió social. En el cas de les llars monoparentals o 
de rendes baixes i mitjanes-baixes, de les quals ja s’ha verificat la 
desigualtat d’accés, el Síndic de Greuges suggereix incorporar criteris que 
en prioritzin l’admissió. Ateses les necessitats de conciliació i les limitacions 
econòmiques, la monoparentalitat ha de tenir un tractament preferent per a 
l’accés, talment com succeeix amb les famílies nombroses. De la mateixa 
manera, la prioritat d’accés dels perceptors de rendes mínimes d’inserció ha 
de ser substituïda per un criteri de renda que abasti una proporció més alta de 
la població que experimenta dificultats econòmiques. 
 
En qualsevol dels casos, aquests criteris han de tenir un pes superior als deu 
punts que perceben actualment les famílies perceptores de rendes mínimes 
d’inserció i les famílies nombroses. La rebaremació és recomanable per evitar, 
amb criteris de prioritat, com ara el de germans escolaritzats al centre, 
reforçar bàsicament l’accés dels  grups socials que ja són dins el sistema.   
 
2.2. Unificació dels criteris de prioritat d’accés 
 
El Decret 75/2007, d’admissió als centres sufragats amb fons públics, estableix 
els criteris generals de prioritat en l’admissió de l’alumnat per cursar 
ensenyaments sufragats amb fons públics. Tot i així, el mateix decret permet 
als ajuntaments que hagin assumit la competència en matèria d’admissió 
d’alumnat del primer cicle d’educació infantil establir els seus propis criteris i 
elaborar el seu propi barem. De vegades, aquest fet ha generat la incorporació 
de criteris (necessitat d’empadronament, prioritat per als progenitors 
treballadors, etc.) que no afavoreixen la reducció de les desigualtats socials 
d’accés. 
 
Un dels arguments de fons del present informe extraordinari és que el 
Departament d’Educació ha d’assumir més protagonisme en el 
desenvolupament de l’educació infantil de primer cicle. L’equitat d’accés, 
precisament, és un dels àmbits que l’Administració educativa hauria de 
salvaguardar. Per aquest motiu, el Síndic de Greuges recomana un control 
més per part del Departament d’Educació dels criteris de prioritat que 
regulen l’admissió i dels seus corresponents barems, de tal forma que 
aquests estiguin unificats en el conjunt de municipis amb escoles bressol i 
llars d’infants. 
 
Així mateix, cal establir criteris i procediments transparents i equitatius en el 
procés d’admissió d’alumnat, un cop s’acaba el procés ordinari de 
preinscripció i matrícula. En alguns municipis s’ha constatat que la cobertura 
de baixes durant el curs es realitza de forma poc transparent.  
 
2.3. Polítiques d’accessibilitat quant als costos 
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Les quotes que les famílies han de pagar també representen un important 
factor de desigualtat social en l’accés. Anteriorment, s’ha comentat la 
necessitat de seguir fomentant les places d’escola bressol públiques, 
especialment en determinats territoris. De fet, la promoció de l’oferta pública 
ja representa una política que millora les possibilitats d’accessibilitat de les 
famílies amb recursos escassos.  
 
Tot i així, el present informe extraordinari també constata que els costos 
d’accés, també en el sector públic, són difícilment assumibles per a moltes 
famílies. En aquest sentit, el Síndic de Greuges recomana reforçar les 
polítiques de transferència que donin suport econòmic (beques, etc.) a 
l’accessibilitat de les famílies amb dificultats d’accés. 
 
Com a avenç significatiu, cal destacar que, recentment, el 27 de juny, el 
Departament d’Educació va impulsar l’Ordre EDU/223/2007, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts als ajuntaments 
titulars de llars d’infants, per a l’escolarització de nens de 0 a 3 anys que es 
trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides. Convé tenir present, 
però, que aquesta política no exhaureix les necessitats de suport econòmic 
per a l’accés. D’aquests ajuts, de fet, en queden excloses les famílies que, 
malgrat les dificultats econòmiques per assumir la despesa, tenen rendes 
familiars superiors als límits màxims establerts (rendes molt baixes), les 
famílies que són usuàries del sector privat perquè no han obtingut plaça a 
l’oferta pública, etc.  
 
2.4. Polítiques de subjectivitat quant a la valoració de l’escolarització de 0 a 
2 anys per part de les famílies 
 
Finalment, també cal tenir present les valoracions diferenciades, 
condicionades pel capital cultural de la família, de les oportunitats educatives 
que representa l’escolarització de la primera infància. Proporcionalment, les 
famílies de més capital cultural perceben més aquesta etapa com a necessària 
per a l’educació dels seus fills que les famílies de menys capital cultural. 
 
En aquest sentit, el Síndic de Greuges recomana desenvolupar polítiques 
que contribueixin a orientar les famílies envers l’escolarització dels fills en 
els primers anys d’edat. Aquí caldria afegir el desconeixement que tenen 
moltes famílies d’origen immigrat sobre l’existència, la importància i el 
funcionament de les escoles bressol i llars d’infants.  
 
Convé destacar l’existència de bones pràctiques en alguns barris de municipis 
amb presència important d’exclusió social. Aquestes pràctiques, projectes 
d’intervenció socioeducativa que podrien traslladar-se a altres entorns amb 
circumstàncies similars, consisteixen en aules d’educació infantil de primer 
cicle en centres públics de primària. Això permet aproximar les institucions 
escolars i les experiències d’escolarització dels infants menors de tres anys a 
les famílies amb escassos recursos econòmics i culturals. 
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3. Increment sobre els requeriments de qualitat de l’oferta 
 
3.1. Reducció de les ràtios d’infants requerides 
 
Una de les reivindicacions més importants dels professionals del sector fa 
referència a la reducció de les ràtios d’infants per grup. El present informe 
extraordinari ha posat de manifest que els paràmetres establerts pel Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i 
els requisits dels centres, resulten menys exigents que les regides per 
normatives precedents (en concret, les ordres dels anys vuitanta que 
regulaven els serveis educatius no inscrits per l’Administració educativa) i per 
altres països capdavanters en serveis escolars adreçats a la primera infància. 
Conscients d’aquestes limitacions, alguns ajuntaments grans han establert 
ràtios més reduïdes. En aquesta mateixa línia, el Síndic de Greuges també 
recomana reduir les ràtios per grup requerides per llei. Cal tenir present que 
aquest és un dels criteris que més impacte té en la qualitat de l’oferta. 
 
3.2. Restricció normativa de pràctiques que perjudiquen la qualitat de l’acció 
educativa 
 
La fragilitat econòmica d’alguns promotors i gestors de l’oferta i l’escassetat 
de places provoquen la presència de pràctiques que persegueixen, ben sovint, 
ampliar el nombre d’infants beneficiaris i recaptar més ingressos de l’activitat. 
Són pràctiques que, malgrat facilitar l’accés a una demanda més elevada, 
poden augmentar la complexitat de l’acció educativa dels professionals i 
afectar negativament la qualitat de l’oferta. Aquest és el cas, per exemple, de 
l’ampliació de ràtios amb la presència no simultània d’infants (amb torns de 
matí, torns de tarda i torns de matí i tarda) o de la concentració dels grups en 
espais comuns. L’ampliació de ràtios, per exemple, perjudica l’estabilitat del 
grup, la continuïtat de l’acció educativa dels professionals o les possibilitats de 
relació amb les famílies, fonamentals en aquesta etapa. La no-separació dels 
grups en aules, en canvi, perjudica el desenvolupament de dinàmiques 
grupals o la participació dels infants.  
 
El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació 
infantil i els requisits dels centres, possibilita l’existència d’aquestes 
pràctiques. En concret, quan parla del nombre màxim d’infants per grup, 
estableix que “al primer cicle de l’educació infantil pot haver-hi 
simultàniament, com a màxim, el següent nombre d’infants per grup: [...]”. 
Alhora, quan parla dels requisits d’espais i instal·lacions, estableix que hi ha 
d’haver “un mínim de tres sales, una per cada tram d’edat d’aquesta etapa” 
(amb un mínim de 2 m² per infant), però no estableix una aula per grup. 
 
En aquest sentit, el Síndic de Greuges suggereix que la normativa que regula 
els requisits dels centres restringeixi les possibilitats de dur a terme 
pràctiques d’ampliació indirecta de les ràtios d’infants que perjudiquen la 
qualitat de l’oferta i l’acció educativa dels professionals. 
 
 
3.3. Requeriments de qualitat educativa de l’oferta en els convenis de 
concessió dels ajuntaments 
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Les informacions facilitades pels ajuntaments en el marc de l’elaboració del 
present informe extraordinari evidencien que els plecs de clàusules per a la 
concessió de la gestió del servei no sempre incorporen criteris que valoren 
aspectes rellevants per a la qualitat educativa de l’oferta. A tall il·lustratiu, 
convé destacar que la proposta de Projecte educatiu i projecte curricular de 
l’escola bressol per part de l’entitat que aspira a la concessió no sempre té un 
pes fonamental (amb puntuació màxima) entre els criteris que serveixen de 
base per decidir-ne l’adjudicació. De fet, la Mesa de Contractació, que decideix 
l’entitat concessionària, sovint no compta amb figures qualificades per 
determinar la millor proposta presentada sobre la base de la qualitat 
educativa. 
 
En aquest sentit, doncs, el Síndic de Greuges recomana que el Departament 
d’Educació estengui en el conjunt de processos de subcontractació l’ús d’un 
model de plec de clàusules de concessió de la gestió del servei que incorpori 
criteris de valoració educativa de l’oferta i mecanismes de control de la 
qualitat dels aspectes de caràcter pedagògic. 
 
El Departament d’Educació també hauria de fer valer en els criteris 
d’adjudicació de la concessió altres aspectes que resulten essencials per a la 
qualitat del sistema, com pot ser l’equitat, l’accessibilitat, etc. El Síndic de 
Greuges suggereix revisar la relació d’aquests criteris, de tal forma que 
s’incorporin altres aspectes fonamentals per a la qualitat com, per exemple, 
les polítiques d’accessibilitat de l’oferta o el tractament de la diversitat. 
 
La qualitat de l’oferta està molt relacionada amb els recursos disponibles. En 
aquest sentit, cal destacar que els plecs de clàusules incorporen sovint un 
criteri de puntuació de les propostes presentades consistent en la millora de 
l’oferta econòmica (en general, 1 punt per cada 1% de millora, fins a un màxim 
de 5 punts). El Síndic de Greuges suggereix als ajuntaments eliminar els 
criteris de millora econòmica, perquè contribueixen a precaritzar la 
concessió i, conseqüentment, la qualitat se’n veu negativament afectada. 
  
 
3.4. Millora d’aspectes relacionats amb els requeriments de provisió de 
professionals 
 
El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació 
infantil i els requisits dels centres, ha contribuït a augmentar els requeriments 
de qualitat relacionats amb la provisió i la qualificació de professionals. A 
partir d’aquí, les possibilitats de millora passen per augmentar el nombre de 
professionals per grup fins a garantir la presència d’un educador auxiliar per 
aula, i per augmentar la qualificació dels professionals fins a garantir la 
presència d’un mestre especialista per grup. En diferents apartats del present 
informe s’ha insistit sobre els dèficits de reconeixement educatiu d’aquesta 
etapa i sobre el greuge comparatiu existent quant a la provisió de mestres 
especialistes, en comparació amb el segon cicle d’educació infantil, en què la 
seva presència és obligatòria en cadascun dels grups. En aquest sentit, el 
Síndic de Greuges recomana augmentar la proporció de mestres i equiparar 
progressivament els requeriments de qualificació del personal de l’educació 
infantil de primer cicle a la resta d’etapes educatives (especialment, al segon 
cicle). Els tècnics superiors d’educació infantil tindrien les atribucions pròpies 
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de l’educador auxiliar i amb les possibilitats formatives adequades per 
aconseguir en un període temps prudencial la qualificació corresponent al 
mestre especialista.  
 
 
4. Millora del control sobre la qualitat educativa de l’oferta 
 
4.1. Supervisió d’escoles bressol autoritzades per part de la Inspecció 
d’Educació 
 
La Inspecció del Departament d’Educació ja s’ocupa de supervisar les escoles 
bressol i llar d’infants, tal  com constata el seu Pla director. No obstant això, 
convé recordar que l’oferta d’educació infantil de primer cicle es troba en ple 
procés d’expansió, tant en nombre d’infants atesos i de grups constituïts com 
de serveis creats. Molts ajuntaments que han creat escoles bressol i llars 
d’infants no tenen experiència en l’organització i la gestió d’aquest tipus de 
serveis. Tot plegat incrementa les necessitats que l’educació infantil de primer 
cicle compti amb l’atenció i la supervisió adequades de l’Administració 
educativa. 
 
A més, les informacions facilitades pels ajuntaments constaten que la 
normativa relacionada amb les ràtios d’infants per grup, amb les ràtios de 
professionals, amb la seva qualificació o amb les condicions dels espais no 
sempre es compleix en la pràctica. En aquest sentit, doncs, el Síndic de 
Greuges recomana reforçar l’atenció que la Inspecció dóna a les escoles 
bressol i llars d’infants, tant públiques com privades, per garantir la qualitat 
de les condicions de l’oferta i el compliment dels requeriments establerts 
per la normativa corresponent. 
 
L’acció inspectora i de suport, a més, també s’ha de centrar en els aspectes 
pròpiament educatius. L’informe extraordinari ha constatat, per exemple, que 
alguns centres funcionen sense projecte educatiu ni curricular definit. En 
aquest sentit, el Síndic de Greuges suggereix que el Departament d’Educació 
estableixi estratègies per garantir l’existència i la qualitat de projecte 
educatiu dels centres. 
 
 
4.2. Inspecció de centres no autoritzats que actuen com a escoles bressol 
(Departament d’Educació) 
 
En el marc d’aquesta intensificació de l’acció de supervisió i suport per part 
del Departament d’Educació, cal incloure el control de l’oferta de serveis que 
funcionen de forma equivalent a les escoles bressol i llars d’infants sense 
l’autorització administrativa corresponent. En aquest sentit, el Síndic de 
Greuges recomana que l’Administració educativa estableixi els mecanismes 
necessaris per a l’autorització d’aquests serveis i per al seguiment de la 
seva adequació als requeriments establerts en la normativa que regula el 
primer cicle d’educació infantil (actualment, el Decret 282/2006). Malgrat que 
aquests serveis no estan autoritzats, el Departament d’Educació hauria 
d’implicar-se en la seva supervisió. 
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La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment administratiu comú, insta les administracions 
públiques a cooperar i col·laborar en els aspectes que tenen a veure amb la 
seva activitat. En aquest sentit, el Síndic de Greuges suggereix dissenyar 
protocols de coordinació entre l’Administració local i educativa en el procés 
de concessió de llicències d’activitat relacionades amb l’educació i cura dels 
infants de zero a tres anys (encara que formalment no es presentin com a 
escoles bressol). 
 
 
4.3. Control sobre els processos d’externalització 
 
Anteriorment, ja s’ha fet esment de la necessitat d’incrementar la coordinació 
entre els ajuntaments i el Departament d’Educació en la planificació i la 
supervisió de l’oferta. Aquí cal fer un èmfasi especial en els processos 
d’externalització de la gestió dels serveis. El present informe extraordinari ha 
constatat que la subcontractació dels serveis, en general, ha comportat una 
reducció de la qualificació dels professionals que hi treballen i de les seves 
condicions de treball (menys mestres especialistes contractats, retribució més 
baixa, etc.). 
 
Ateses les seves característiques, i atès l’impacte que exerceixen sobre la 
qualitat del servei prestat, el Síndic de Greuges recomana establir 
mecanismes de control adequats dels processos de subcontractació per part 
de l’Administració educativa. Això podria comportar la intervenció del 
Departament d’Educació en la Mesa de Contractació, per a la valoració de les 
propostes de concessió, o en les comissions de seguiment. 
 
 
5. Accés als serveis de suport a l’escolarització 
 
L’expansió de l’oferta, l’increment de la demanda i l’assumpció cada cop més 
estesa del dret a accedir a l’educació infantil de primer cicle, entre altres 
factors, suposa per als centres incorporar una diversitat i una complexitat 
socioeducativa de l’entorn més grans sobre la base d’unes exigències més 
altes per part de les famílies ateses de qualitat del servei prestat. 
 
En aquest context, els recursos normalitzats sovint no són suficients per 
garantir la gestió adequada de la diversitat existent. Això és el que succeeix, 
per exemple, amb l’atenció de les necessitats educatives especials. 
 
Al llarg del present informe extraordinari, s’ha insistit sobre la importància de 
promoure la plena integració de l’educació infantil de primer cicle al sistema 
educatiu. I això comporta, tal com el Síndic suggereix, que les escoles bressol 
i llars d’infants puguin accedir als recursos i els serveis de suport a 
l’escolarització que l’Administració educativa disposa (EAP, etc.). 
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6. Millora de les condicions de treball dels professionals 
 
6.1. Revisió i definició precisa de les categories professionals 
 
Hi ha múltiples classificacions de les categories professionals del personal que 
intervé en les escoles bressol i llars d’infants. Així, per exemple, el Conveni 
col·lectiu de treball del sector d’ensenyament privat de Catalunya estableix les 
categories de mestre, educador infantil i tècnic superior d’educació infantil. En 
convenis d’ajuntaments que regulen les condicions de treball de les escoles 
bressol municipals, s’estableixen les categories d’educador infantil i educador 
auxiliar, tot obviant la figura del mestre. Moltes vegades, la delimitació de les 
categories és confusa, i no sempre respon a les diferències de perfils 
professionals i de qualificació del personal implicat.  
 
De fet, l’informe extraordinari ha constatat que professionals treballen 
subocupats en categories inferiors a les tasques desenvolupades, com 
succeeix, per exemple, amb els mestres especialistes que treballen en llars 
d’infants privades com a educadors infantils, o, també, que molts professionals 
acompleixen les mateixes tasques contractats en categories laborals diferents. 
En aquest sentit, el Síndic de Greuges proposa que els Departaments 
d’Educació i Treball s’ocupin d’elaborar una definició i ordenació clara de les 
categories professionals del sector, així com de vetllar per l’assignació dels 
professionals a les categories que els correspongui per tasca acomplerta. 
 
El procés de revisió de les categories professionals també ha de contribuir a 
reflexionar entorn de les condicions de treball associades a les esmentades 
categories. El Síndic de Greuges proposa que, en el marc d’un procés obert 
de diàleg social, l’administració competent encoratgi els agents socials a 
millorar les condicions de treball del sector. Aquestes millores han de ser 
extensives per al conjunt de categories professionals, i especialment per a la 
figura de l’auxiliar. Com a ocupadors, molts ajuntaments també poden iniciar 
aquest procés de revisió i millora. 
 
 
6.2. Diàleg social per a l’homologació de les condicions salarials i horàries 
del sector 
 
En aquest procés de revisió de les condicions laborals dels professionals del 
sector, és fonamental reduir diferents desigualtats existents. En primer lloc, 
convé minimitzar les desigualtats que els diferents convenis recullen per als 
professionals dels sectors públic i privat. El Síndic de Greuges insta les 
administracions educativa i laboral a promoure el diàleg entre els agents 
socials per tal de millorar les condicions salarials i horàries (dedicació 
horària, hores extres, etc.) que recull el conveni col·lectiu del sector 
d’ensenyament privat. Aquí cal afegir que les condicions establertes pels 
convenis de molts ajuntaments també són desiguals entre ells. Així, doncs, el 
Síndic de Greuges també insta els ajuntaments a revisar les polítiques 
retributives i altres polítiques laborals fixades per als professionals de les 
escoles bressol i llars d’infants municipals. 
 
En segon lloc, cal eliminar les desigualtats que pateixen els professionals del 
primer cicle d’educació infantil en comparació amb els de la resta d’etapes 
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educatives. Això s’explica, en part, pel dèficit de reconeixement educatiu que 
pateix aquesta etapa. En aquest sentit, el Síndic de Greuges proposa a les 
administracions equiparar les condicions salarials i horàries dels 
professionals del primer cicle d’educació infantil amb les dels de segon 
cicle.    
 
I finalment, convé reduir les desigualtats entre els professionals derivades de 
l’externalització de la gestió del servei. El Síndic recomana incorporar en el 
plec de clàusules mecanismes de control sobre les condicions de treball en 
els processos de subcontractació. Així, per exemple, es poden establir 
requeriments o criteris de puntuació que, per aconseguir l’adjudicació, 
obliguin o estimulin les entitats concessionàries a respectar o millorar les 
condicions estipulades pels convenis del personal contractat directament per 
l’Administració local (que, generalment, presenten millors condicions que les 
ofertes per les entitats que gestionen indirectament aquest tipus de servei). 
Com ja s’ha comentat anteriorment, i en aquesta línia, convindria eliminar la 
clàusula de reducció de la proposta econòmica que incorporen molts plecs de 
condicions de la concessió del servei. 
 
6.3. Formació permanent 
 
A més de les desigualtats salarials o horàries, anteriorment assenyalades, 
convé afegir-ne d’altres relacionades amb les oportunitats d’accés a recursos 
de suport a la professionalitat que l’Administració educativa s’ocupa de 
proveir als professionals docents del sistema educatiu. És el cas, per exemple, 
de la formació contínua, que en promou el reciclatge i l’ocupabilitat. En aquest 
sentit, el Síndic de Greuges suggereix que la formació contínua que 
organitza el Departament d’Educació sigui accessible per als professionals 
de les escoles bressol i llars d’infants. Així mateix, insta els ajuntaments, els 
consells comarcals, les mancomunitats i les diputacions provincials a proveir 
oportunitats formatives als professionals de les llars d’infants municipals 
(estiguin gestionades de forma directa o indirecta). Amb relació a aquest 
aspecte, també es poden incorporar criteris de puntuació de les propostes en 
els processos de subcontractació que reconeguin l’accés a la formació 
permanent. 
 
6.4. Temps per a la planificació i la coordinació de l’acció docent 
 
Una altra diferència respecte a altres etapes educatives rau en el temps que 
disposen els professionals del sector per planificar i coordinar l’acció docent. 
En un cert sentit, i com a conseqüència dels dèficits de reconeixement 
educatiu de l’etapa i de les característiques d’atenció dels serveis, hi ha la 
percepció que la tasca dels professionals és poc complexa i requereix  menys 
preparació. Aquestes dinàmiques orienten més la intervenció envers la cura, i 
menys envers l’educació dels infants. Per evitar aquesta realitat, el Síndic de 
Greuges suggereix garantir als professionals la possibilitat de planificar 
correctament l’acció educativa que desenvolupen. 
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7. Regulació dels serveis d’educació i cura adreçats a la primera infància 
 
7.1. Regularització dels serveis que actuen de forma equivalent a les escoles 
bressol sense autorització del Departament d’Educació 
 
Amb motiu de la resolució del Síndic de Greuges sobre les queixes de 
presumptes maltractaments en ludoteques que atenien de forma regular 
infants menors de tres anys (Q 4116/2006 i Q 4323/2006), ja es va insistir en la 
necessitat de regularitzar els serveis que actuen de forma equivalent a les 
escoles bressol.  
 
En aquest sentit, la Convenció sobre els drets de l’infant, en l’article 3, 
estableix que els estats han d’assegurar que els serveis i els equipaments 
responsables de l’atenció dels infants compleixin les normes establertes i que 
hi hagi supervisió professional. Igual que la Convenció, i atribuint la 
competència a l’Administració educativa, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació (LODE), estableix en l’article 24.2 que per 
raons de protecció a la infància els centres privats que acullin de manera 
regular infants d’edats corresponents a l’educació infantil estan sotmesos a 
autorització administrativa. D’acord amb aquesta regulació, que té caràcter 
bàsic, qualsevol centre que atengui infants de forma regular ha de disposar 
d’autorització administrativa d’obertura que verifiqui el compliment dels 
requisits mínims que estableix l’article 14 de la LODE, referents a la titulació 
acadèmica del professorat, relació numèrica alumne-professor, instal·lacions i 
nombre de llocs escolars, sense que sigui suficient la llicència municipal 
d’activitats. 
 
Així, doncs, les “ludoteques” i altres centres amb denominacions diverses que 
acullen diàriament i de forma continuada infants menors de tres anys 
funcionen de forma il·legal perquè atenen infants de forma regular i 
incompleixen el requisit d’autorització administrativa que estableix l’article 
24.2 de la LODE. 
 
Davant d’aquesta situació, el Síndic suggereix al Departament d’Educació, en 
tant que Administració educativa que ha de vetllar per l’aplicació de la 
normativa vigent, en aquest cas la LODE, promoure la regularització de la 
situació administrativa dels centres esmentats i, en els casos en què es 
comprovi que acullen infants de forma regular, insti que s’adeqüin als 
requisits que estableix el Decret 282/2006, i la tramitació de les 
autoritzacions administratives corresponents. 
 
En aquest sentit, el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, preveu desplegar 
l’article 24.2 de la LODE (s’hi refereix de forma expressa en el preàmbul). Així, 
en l’article 1, sotmet els centres que imparteixen el primer cicle d’educació 
infantil a l’autorització administrativa per poder funcionar .  
 
Val a dir, però, que el decret esmentat es mostra ambigu amb relació a l’àmbit 
d’aplicació. És cert que exposa que els centres que imparteixen el primer cicle 
d’educació infantil “acullen de manera regular, és a dir continuada i 
sistemàtica, infants de zero a tres anys” i, posteriorment, exclou de la seva 
aplicació, de forma expressa, els serveis que reben els infants de zero a tres 
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anys de forma no regular. No obstant això, l’articulat del decret ni obliga ni 
exclou els centres que atenen infants de forma regular que no són 
denominats com a escoles bressol o llars d’infants que no imparteixen aquest 
cicle d’educació infantil. 
 
En aquest sentit, doncs, el Síndic de Greuges suggereix desenvolupar les 
mesures legislatives pertinents per tal que els centres que atenen infants de 
forma regular estiguin obligats a ser autoritzats pel Departament d’Educació 
i a seguir els criteris i els requeriments establerts en la normativa que 
regula l’educació infantil de primer cicle. 
 
El treball de camp realitzat en el marc d’elaboració d’aquest informe 
extraordinari ha constatat l’existència de centres no autoritzats que voldrien 
estar-ho, però que presenten circumstàncies estructurals que els impedeixen 
adaptar-se als requeriments especificats per llei. El Departament d’Educació 
ha de buscar solucions normatives i pràctiques per a tots ells, que no passin 
per seguir operant sense l’autorització corresponent. 
 
Finalment, també s’insta els ajuntaments, d’acord amb el deure de policia 
administrativa que els correspon i segons el que estableix l’article 88 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a dur a terme les actuacions necessàries per 
adequar l’activitat real que es duu a terme en els establiments als requisits de 
l’autorització que tenen atorgada o, altrament, adoptin les mesures que 
estableix aquest decret. 
 
7.2. Regulació dels serveis educatius i lúdics d’atenció no regular 
 
Els serveis que no atenen infants de forma regular, llevat d’alguns municipis 
que tenen ordenances municipals amb referència expressa a aquest tipus de 
servei, actuen sense una normativa que reguli els criteris bàsics de qualitat 
que han de complir per poder funcionar. 
 
El Decret 222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics, per exemple, 
només es limita a definir el concepte de ludoteca, els destinataris que atén i 
els objectius que persegueix. No fa referència, en canvi, a les condicions 
d’espai, a les ràtios de professionals, a la qualificació dels professionals, etc. 
Aquesta regulació, en definitiva, resulta insuficient per garantir la qualitat de 
l’atenció rebuda pels infants. 
 
En aquest sentit, el Síndic de Greuges suggereix al Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, en col·laboració amb el Departament d’Educació, a 
legislar els requeriments bàsics sobre ràtios d’infants i professionals, 
qualificació dels professionals, condicions físiques, etc. d’aquests serveis. 
 
Igualment, el Síndic de Greuges recomana als ajuntaments que disposen 
d’aquests serveis al municipi a incorporar en les seves ordenances 
requeriments de qualitat, així com a garantir-ne, per mitjà de la supervisió 
corresponent, el compliment. 
 
7.3. Regulació explícita de l’escolarització primerenca en la Llei d’educació 
de Catalunya  



 120

 
La regulació de l’educació dels infants de zero a tres anys hauria de ser inclosa 
de forma específica dins la futura Llei d’educació de Catalunya. En aquest 
sentit, el Síndic de Greuges proposa reconèixer amb rang de llei el dret dels 
infants de zero a tres anys a l’educació, amb l’establiment d’uns requisits de 
qualitat mínims que despleguin posteriorment normes de rang 
reglamentari, com el Decret ja existent.  
 
El present informe extraordinari dóna algunes pistes sobre possibles aspectes 
que cal incorporar. La llei catalana d’educació hauria d’assegurar el caràcter 
educatiu, amb l’establiment d’uns continguts mínims, així com la qualitat de 
l’oferta, amb el compliment d’uns requisits que englobin tots els centres que 
atenen de forma regular infants de zero a tres anys (anteriorment ja s’han 
comentat els dèficits de regulació existents en aquest àmbit). A més, hauria 
de comprometre les administracions educativa i locals, des de la plena 
corresponsabilitat, a garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés, així com a 
assegurar l’existència de places suficients per atendre la demanda existent, 
tot remetent a mecanismes de revisió periòdica i de planificació compartida 
de l’oferta. 
 
 
8. Diversificació de les polítiques d’educació i cura adreçades a la primera 
infància  
 
8.1. Diversitat de polítiques de cura a la infància 
 
L’anàlisi comparada de les polítiques d’educació i cura a la primera infància 
constata els dèficits existents a Catalunya. En aquest sentit, el Síndic de 
Greuges proposa incrementar les polítiques de suport a les famílies per a la 
cura infantil. Això suposa tendir a (a) ampliar el període i la remuneració de 
les llicències parentals, especialment per atendre els infants menors d’un any 
en el propi nucli familiar, (b) intensificar les polítiques de transferència 
econòmica, especialment amb l’augment de les ajudes i les desgravacions 
fiscals per fills a càrrec (condicionades per nivells de renda), o (c) incrementar 
la dotació de serveis de cura complementaris, no substitutius de 
l’escolarització primerenca, com poden ser les ludoteques, els espais 
familiars, els serveis de cuidadors infantils, etc. 
 
8.2. Supervisió dels serveis lúdics i educatius infantils d’atenció no regular 
 
El present informe extraordinari ha posat en relleu, també, els dèficits de 
qualitat i control existents entre els serveis lúdics infantils. Anteriorment, ja 
s’ha comentat la necessitat de regular legalment els requeriments de qualitat 
d’aquests serveis. Aquí cal apuntar que les polítiques de diversificació i 
promoció dels serveis d’atenció no regular de la primera infància han d’anar 
acompanyades de mecanismes de control sobre la seva qualitat. En aquest 
sentit, el Síndic de Greuges insta els ajuntaments i la resta 
d’administracions a salvaguardar, per mitjà dels mecanismes de supervisió 
que consideri adequats, la qualitat dels serveis infantils d’atenció no regular 
(i el compliment dels criteris de qualitat que s’estableixin per llei, si s’escau).  


