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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL CatECP SOBRE ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA 

PRIMERA INFÀNCIA  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Elaborar un Pla de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància, 

on estiguin implicats el Departament d’Ensenyament, el de Treball i Afers 

Socials, el departament de Salut, i altres departaments del Govern, si 

s’escau, els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge pedagògic 

i relacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de 

centre, que treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les 

famílies i als infants, que estigui calendaritzat i amb propostes concretes 

amb els objectius de:  

Transacció amb GP de Ciutadans, GP de Junts per Catalunya 

 

a. Coordinar totes les polítiques de suport a la primera infància que es 

desenvolupin des de les diferents administracions.  

 

b. Treballar en xarxa entre les escoles bressol, els espais familiars i les 

accions de suport i apoderament parental, per garantir un correcte 

desenvolupament dels infants, el suport adequat a cada família, 

pensant en la igualtat d’oportunitats dels infants, així com entre 

dones i homes, la lluita contra la segregació educativa i la cohesió 

social  

S’accepta esmena 1 GP Socialistes i Units per Avançar 

 

c. Fomentar la connexió entre les escoles bressol i els centres 

d’educació infantil i primària, per garantir la coherència pedagògica i 

l’equitat educativa per l’etapa completa d’infantil, de 0 a 6 anys, a 

curt, a mig i llarg termini, i recuperar el valor d’aquesta etapa 

educativa 0-6. 

Transacció de l’esmena 2 de Junts per Catalunya, GP Republicà i l’esmena 

2 del GP Socialistes i Units per Avançar (es fusionen les lletres c i d) 

 

e. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors 

i treballadores de les escoles bressol i dels espais familiars, 
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serveis d’acollida i menjador inclosos, de titularitat pública , amb 

independència de la seva gestió, així com la seva formació 

adequada, i assegurar que aquests serveis formen part del 

projecte educatiu 

Transacció entre l’esmena 3 del GP Socialistes i Units per Avançar i 

l’esmena 1 del SP de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent 

 

2. Sobre Escoles Bressol:  

a. Elaborar una proposta de coresponsabilització en el finançament de  

llars d’infants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de 

renda familiar disponible bruta, i on la Generalitat recuperi, com a 

mínim, el mòdul econòmic de 1.800 euros per any i plaça, tal com li 

correspon per llei, amb una partida suficient als propers pressupostos 

de la Generalitat.  

b. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides 

destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants 

municipals no retornades als ajuntaments des de 2012. 

c. Equilibrar territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord 

amb els criteris de demanda de cada municipi, d’índex d’atur al 

municipi, de renda familiar disponible bruta i de nivell educatiu de les 

famílies.  

Lletres a, b i c del punt 2, retirades 

 

d. Elaborar un pla de formació de mestres, tant teòric com pràctic, per 

proporcionar coherència pedagògica a l’etapa; així mateix, oferir 

formació a serveis territorials del Departament d’Ensenyament, 

perquè hi haja especialistes que puguin teixir xarxa a tot el país.  

e. Establir la Coeducació com a eix central de les línies de treball, per 

acompanyar els equips de les escoles bressol en el procés de 

descobrir els estereotips de gènere i les discriminacions que se’n 

deriven, ajudar-los a generar estratègies per transformar les escoles 

en espais lliures de sexisme i oferir uns models no estereotipats a 

nens i a nenes.  

f. Donar compliment al punt 40.e de la Resolució 17/XI del Parlament 

de Catalunya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació 
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econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta 

institucional, i especialment a la mesura d’impulsar un programa de 

beques menjador a les escoles bressol, incloure el servei de menjador 

com a part del projecte educatiu de l’escola i afavorir en la  seva 

contractació als criteris de proximitat i certificació ecològica.  

g. Revisar el procés d’autorització i inspecció de centres de 0 a 3 anys 

privats i públics, perquè compleixin les condicions que marca la 

normativa actual.  

Transacció amb l’esmena 4 del GP de Ciutadans i l’esmena 6 del GP de 

Junts per Catalunya, GP Republicà 

 

3. Sobre espais familiars 

a. Elaborar un programa marc i una regulació pròpia pels espais 

familiars, que fixi condicions d’obertura, criteris d’accés, objectius del 

seu funcionament i un pla formatiu per als professionals, en 

coresponsabilitat amb els ajuntaments 

S’accepta l’esmena 7 del GP Socialistes i Units per Avançar 

 

b. Col·laborar amb els ajuntaments i donar-los suport en la planificació 

dels espais familiars, que tingui present el treball en xarxa amb la 

resta de serveis bàsics destinats a la primera infància.  

S’accepta esmena 7 del GP Socialistes i Units per Avançar 

 

c. Coresponsabilitzar-se en el finançament dels espais familiars, d’acord 

amb el model que s’acordi a la Comissió Mixta.  

S’accepta l’esmena 7 del GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 

 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 


