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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, Sr. President, Juanma Gómez substitueix Patricia Guasp.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, gràcies. Entenc que cap més.

Compareixença de la directora general de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa per informar
sobre la situació actual de l’educació infantil 0-3,
sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant l’escrit RGE
núm. 8111/21, i acordada per la Comissió d’Educació,
Recerca i Cultura a la sessió de dia 4 de novembre del 2021.

Per tant, passarem a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui,
relatiu a la compareixença de la directora general de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per informar sobre
la situació actual de l'educació infantil 0-3 i les línies d'actuació
previstes envers aquesta etapa educativa, sol·licitada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, mitjançant l'escrit RGE núm. 8111/21, i acordada en
comissió el 4 de novembre del 2021.

Assisteix, la Sra. Amanda Fernández i Rubí, directora
general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa,
acompanyada de: la Sra. Maria Magdalena Collinge i March,
cap de departament de la direcció general, i de la Sra. Rosa
Mas i Ramis, directora de l'Institut per a l'Educació de Primera
Infància. Benvingudes totes.

Per començar, tindria la paraula la directora general per tal
de fer una exposició oral, sense limitació de temps. Pot
començar en voler.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRIMERA
INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA
(Amanda Fernández i Rubí): 

Bona tarda, senyors i senyores diputats, diputades. Com bé
ha dit, m'acompanyen dues persones del meu equip: la cap de
departament, Magdalena Collinge, i la directora de l'Institut per
a l’Educació de Primera Infància, IEPI d'ara endavant, perquè
sortirà prou durant la compareixença, i agrair-los que
m’acompanyin, com fan dia rere dia.

Els esdeveniments que succeeixen al llarg de la primera
infància i totes les vivències que es viuen durant aquests
primers anys de vida són essencials per al desenvolupament
integral dels infants. Aquests primers anys -com dic- són
fonamentals perquè és el període d'alta vulnerabilitat i gran
influència de l’entorn; és el moment de major plasticitat
cerebral, en el que es creen la major part de les connexions
sinàptiques i es produeixen les fites cognitives més importants
de la vida de la persona.

El sistema nerviós central i, en especial, les funcions
cerebrals són la base de les característiques essencials de
l’ésser humà. La neurona, que és la cèl·lula noble bàsica del
cervell, una de les seves virtuts és emetre prolongacions i
establir connexions entre si. La facilitat per construir aquests
circuits és màxima a la vida intrauterina, en el naixement i en
els primers anys, com aquí podem veure com es fan aquestes
connexions. Però després hi ha un punt d'inflexió, més o
manco, els estudis diuen que devers els 7 anys, on aquestes
noves connexions disminueixen i, a més, aquestes connexions
-que això és l'important per al dia d'avui- es produeixen sempre
que hi hagi els estímuls pertinents.

Per tant, és importantíssim, com deia, i els educadors i
educadores..., -i quan dic educadors i educadores en aquest cas
parl de la part de la família i la part de les escoletes-, han de ser
conscients que han d’aportar aquells estímuls que pugui
necessitar l’infant per poder desenvolupar aquestes connexions,
perquè, amb posterioritat es pot aprendre, es poden aprendre
nous coneixements i habilitats, però la realitat és que no es
creen noves connexions, sinó que simplement s'utilitzen les
connexions existents, d'una altra manera. Per tant, és important
-com dèiem- aquests primers anys de vida.

L’infant, en el moment que neix, té el seu primer contacte
amb el món exterior, comença el seu procés de descobriment i
d'adaptació al món i, llavors, parlam de processos que es
produeixen d'una manera global i natural, que estan íntimament
lligats. Tots recordam quan ens parlen de reflexes primitius, les
primeres experiències sensorials, desenvolupament motriu,
procés de comunicació i llenguatge, la relació, la socialització
i el desenvolupament cognitiu. És clar, per afavorir-los, el que
he comentat abans: és important oferir experiències que siguin
enriquidores, que siguin estimulants, profitoses, a través del
joc, i que promoguin la curiositat, el descobriment i
l'experimentació, per intentar provocar que hi hagi
aprenentatges significatius i, sobretot, arribar al màxim
potencial i capacitats dels infants que tenim.

Idò, en aquests entorns naturals, que són la família i
l'escoleta, en primer i segon sistema de relació, respectivament,
és on s'ha de posar consciència a fer tot això. L'escoleta, per
tant, és un espai proper on es produeixen les primeres relacions
fora de l'ambient familiar i on el respecte, l’amor, fan d’aquest
lloc un lloc privilegiat, on s’acompanya i es guia en el
creixement de l’infant en atenció i qualitat educativa. Però és
que, a més, un aspecte importantíssim és que aquests llocs -les
escoletes- el que fan és de compensadors de les desigualtats
que hi ha a la societat.

Segons diferents estudis -i ara citaré literalment i ho llegiré-
, diu: “Sembla que l'assistència a l'escola infantil en l'etapa 0-3
anys, segons els estudis, ofereix als infants unes condicions
òptimes per començar la vida, ajuda a eliminar les desigualtats
socials, fomenta el progrés cap a la igualtat d'homes i dones,
afavoreix el rendiment escolar en etapes posteriors de
l'escolarització i és una de les millors eines per invertir en
ciutadania”. Aquest extracte de text està tret del document
marc, elaborat el gener del 2019, per una comissió d'experts de
16 membres, que va ser sol·licitat per aquest parlament. Si ho
recordau, el 2018, en el febrer, es va aprovar una PNL on se
sol·licitava que aquest grup d'experts fes feina i varen treure
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aquest document marc que, com dic, es va aprovar el gener del
2019. Aquest document marc, el seu nom era L'educació dels
infants 0-3 i la necessària equitat. Anàlisi de la realitat de les
Illes Balears, consideracions i recomanacions. 

Aquest document marc posa de manifest les necessitats que
té el col·lectiu d'infants 0-3, també marcava un camí a seguir
els següents anys per poder aconseguir aquest dret a l'educació,
i hem de dir que ha estat el nostre full de ruta.

Tenim el document marc del gener del 2019, però és que
després, posteriorment, durant aquesta legislatura s'ha aprovat
la LOMLOE, el 2020, i la LEIB, la Llei educativa de les Illes
Balears, el 2022, i ambdues lleis parlen de l'educació i de la
importància de l'educació infantil i, a més, posen èmfasi en
aquest primer cicle. Només marcaré dos articles: de la
LOMLOE, en el capítol d'educació infantil, que és el primer, a
l'article 12.2 diu que “Els centres que acullen de manera regular
infants, nins i nines, de zero a sis anys, han de ser autoritzats
per les administracions educatives com a centres d'educació
infantil”. Per tant, tots aquells centres que actualment atenen
aquests infants han de ser educatius, han de ser escoletes, això
és el que diu la LOMLOE. I per altra banda, la LEIB, també
vull marcar només un dels articles que fa relació, que també és
el capítol d'educació infantil, capítol 2, que és a l'article 7.2, en
què “l’objectiu de regular aquest primer cicle ha de ser
universalitzar aquest cicle, fer-lo gratuït progressivament i
garantir una educació equitativa i de qualitat”.

Per tant, les actuacions del Govern de les Illes Balears,
marcades des del punt de partida i full de ruta d'aquest
document marc, més seguint el mandat de les normatives,
podem dir que la feina que ha fet durant aquesta legislatura es
basa en tres blocs: el primer, que és augmentar l'oferta
educativa, amb creació de places públiques, amb reconversió
de guarderies en escoletes i amb la creació de la xarxa
complementària; el segon bloc seria fer passes cap a la
gratuïtat, a partir del setembre d'aquest curs s’ha posat en
marxa que el tercer nivell, l’aula de 2-3 anys, tenen gratuïtes les
quatre hores d'escolarització bàsica; i el tercer bloc són altres
mesures d'equitat, que hem treballant i incorporat per fer
aquesta igualtat d'oportunitats de què us parlava igual, aquesta
mesura compensatòria que fan les escoletes: ajuts de
menjadors, ajuts d'escolarització, ajuts per a l'alumnat amb
necessitats educatives especials, ajuts per a alumnat greument
afectats, hem donat suport formatiu i pedagògic a les escoletes,
als centres, i hem ampliat i consolidat els equips d'atenció
primerenca. 

El que ara faré serà detallar any a any, des del 2019 a ara,
el darrer, com veieu, pos 2022 fins a l'actualitat, perquè només
fa dos mesos del 2023, quines actuacions hem fet en base a
aquest full de ruta i a aquests tres blocs, però abans crec que és
important explicar i quedi clar quina és la realitat dels serveis
que atenen a les nostres illes infants de 0-3, perquè això de
vegades és una mica complicat i confonem què són.

Per una part, tenim escoletes autoritzades. Les escoletes
autoritzades, vol dir que la Conselleria d'Educació les autoritza
en base a uns requisits que han de complir, que es troben al
Decret de mínims, i poden ser de diferents titularitats, per
exemple, si són de titularitat pública, normalment, ajuntaments

i consells, formen part de la xarxa pública, i el que hem
incorporat ha estat que centres privats, els quals també estan
autoritzats perquè acompleixen aquests requisits
d'infraestructura, de titulació, de ràtios, se’ls fa l'autorització i
tenen dues opcions: una, formar part de la xarxa
complementària i firmen un conveni amb nosaltres i reben ajuts
de sosteniment, fan l'escolarització compartida amb nosaltres,
o bé són centres privats.

El mateix que ens passa a la resta d’etapes educatives, que
tenim centres públics, la xarxa complementària es podria
comparar una mica amb els concertats, i després tenim centres
que són totalment privats. Però, després, la diferència ve amb
el que nosaltres anomenam, a partir d'ara perquè ho sapigueu
quan en parli, les guarderies, que són centres no-educatius, són
privats i no són educatius. Per què? Perquè no acompleixen
aquests requisits de mínims que hem acordat.

És veritat que els centres privats, sempre i fins ara han
pogut formar part de la xarxa complementària, cada any els que
ens ho han demanat s'hi han incorporat i, per a les guarderies,
el que hem fet és: per una part, per elles totes soles, si
volguessin, es poden autoritzar si acompleixen els requisits, i,
per altra banda, hem posat en marxa, com ara explicaré, aquests
ajuts de reconversió per ajudar-los econòmicament a poder fer
aquestes obres d'infraestructura que de vegades és difícil poder-
ho aguantar econòmicament per aquestes guarderies. 

A més, cal recordar que també, des del mandat del
document marc i de la PNL, deixa com a mandat als consells
insulars que han de regular aquestes guarderies, com que no
són educatives no són competència de la Conselleria
d'Educació. Per tant, els consells insulars han de regular quins
requisits han de tenir ja que atenen infants i han d'estar en un
espai segur. 

Si us sembla bé, com he dit abans, passaré una mica any a
any, seguint la ruta que hem fet, que, com he dit, es basa
sobretot en el document marc.

En el 2019, el primer que havíem de fer era una
modificació, de dues normatives: la primera és el Decret de
mínims, el Decret de mínims, aquests requisits de què us he
parlat, era del 2008, i vàrem voler fer aquesta modificació per
adaptar-la a la realitat, però sobretot perquè ens interessava
oferir places, com hem dit, ens falten places per oferir. Per tant,
ja en aquell Decret del 2008 hi havia un apartat on es parlava
de centres singulars, què són centres singulars? Són centres
que, per la seva singularitat, normalment, perquè es troben a un
casc urbà molt dens o bé perquè es troba a un casc històric,
difícilment poden acomplir la normativa dels 40 m2 per aula o
dels metres que es demanen de pati. Ja en aquell primer decret
es podia sol·licitar, per mor, com dic, d’aquests criteris, ser
centre singular.

El que es fa amb aquesta modificació és donar l’opció a
aquestes guarderies que, al juliol del 2019 ja es trobaven en
funcionament, si es volen reconvertir, poder ser considerades
durant dos anys com a centres singulars i es flexibilitzen
aquestes mesures, en el cas dels metres quadrats poden ser fins
a 30 m2 l'aula, manco no, eh?, també està regulat què és un
centre singular. Així donàvem l’opció a aquestes guarderies

 



1472 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 93 / 2 de març de 2023 

que també tenien difícil reconvertir-se, els donàvem una mica
més de flexibilització, per una part, com a infraestructures, però
també en el tema d’oferir cursos perquè les titulacions fossin
les adients, etc.

L’altra normativa que vàrem modificar va ser el Decret de
xarxa, perquè en aquest moment el Decret de xarxa era de
xarxa pública, i el que fem amb aquesta modificació és
consolidar la xarxa pública, es permet que es donin ajuts
d'escolarització als infants que van a xarxa pública, però, a més,
s’introdueix la xarxa complementària. En aquest moment,
gràcies a aquesta modificació, es crea la xarxa complementària
i els ajuts que poden rebre tant la xarxa com els seus infants. 

En aquest cas, a l’agost del 2019, després d'aquesta
modificació, hi va haver 35 centres que fins a aquell moment
eren privats que varen voler passar a ser de la xarxa
complementària. I, a partir d'aquell any, el 2019, i no ho
repetiré molt més perquè cada any és igual, a la convocatòria
d'ajuts a menjador s'hi introdueixen els infants de les escoletes.
I any rere any, això sí que no es fa directament des de l’IEPI,
sinó que es fa dins la convocatòria ordinària, els infants, ara sí,
des de 0-3 fins a secundària, els que tenen servei de menjador
puguin ser becats.

Aquí teniu una comparativa dels ajuts a menjador, dels
doblers globals que es destinaven a les beques hem filtrat els
que varen anar a les escoletes. Com veieu cada any ha
augmentat menys aquest curs 2022-2023, i té una explicació:
atesa la gratuïtat de 2-3 anys, sobretot les escoletes públiques,
hi ha hagut ajuntaments que han volgut assumir també el cost
del menjador, amb aquesta dotació econòmica que ara rebien,
amb la modificació d'ordenances, han decidit d’assumir el cost
del menjador. Per tant, ja surt gratuït a les famílies, però no
l’hem becat des de la conselleria, sinó en aquest cas des de
l'ajuntament. És per això, aquesta davallada.

Al 2020, ens centram en dues coses, bàsicament: una, a
continuar..., ja hem fet les modificacions, per tant, hem de fer
convocatòries per créixer en nombre de places i després també
en fer un acompanyament als centres. Per què? Perquè,
recordem-ho, i només hi passaré de pinzellada, perquè no fa
falta pensar-hi més, que va ser l’any de la COVID i, per una
part, vàrem acompanyar-los en tot aquell temps on els infants
eren a les cases, perquè en fessin un bon seguiment, i després,
perquè, si ho recordau, els centres de 0-3 varen ser els primers
a obrir després de la desescalada, per tant, havien de menester
que nosaltres fóssim allà i que els poguéssim acompanyar i que
féssim unes instruccions clares. 

Dit això, començ amb la part de la creació. Es va treure una
convocatòria de creació de places públiques per al primer cicle,
que es publica el desembre del 2020, on donàvem un ajut als
ajuntaments o consells insulars que volguessin crear places, a
raó de 9.000 la plaça, i amb una quantia d'aquesta convocatòria
que era de 6 milions d'euros. Amb aquesta quantia arribàvem
a poder crear, més o manco, unes 700 places. I dins la mateixa
convocatòria hi havia un segon apartat, que era la convocatòria
de reconvertir guarderies, que he comentat abans, en places
d'escoleta autoritzades; que, en aquest cas, quan parlam de
reconversió, és això, fer aquestes obres necessàries per poder

tenir els requisits correctes quant a infraestructures i espais. En
aquest cas la subvenció era de fins a 4.000 euros per plaça. 

Hem de dir que, en el cas de reconversió, totes les escoletes
que ens varen sol·licitar aquest ajut la quantia va ser suficient
per poder tirar endavant totes les sol·licituds que se’ns varen
demanar. Tant una com l'altra, el seu període per a aquesta
creació o aquesta reconversió era des del 2021, perquè això
surt el desembre del 2020, fins al 2024.

Aqueix any el que fem, que és un tema que vàrem fer a poc
a poc també, ja des de la passada legislatura, perquè si ho
recordam els ajuntaments havien perdut un poc la confiança en
la conselleria, perquè s'havien deixat de donar els ajuts de
sosteniment, per tant, a poc a poc es varen restablir aquestes
relacions amb les titularitats públiques, també amb les de xarxa
complementària perquè és nou, i el que fem és consolidar la
convocatòria de sosteniment de xarxa de centres públics. En
aquest moment la convocatòria va ser de 4.080.000 euros i
aquestes convocatòries de sosteniment tenen quatre mòduls,
això és important, perquè de vegades sembla que parlam de tot
i són coses diferents.

Per una part, de la xarxa pública parl, es dóna ajudes per a
funcionament per aula, és a dir, per cada aula que tens en
funcionament se’t dóna una quantia.

Una altra són doblers per ajudar a fer tallers per a famílies,
espais nadons, diferents espais en col·laboració amb els
ajuntaments per a alumnes escolaritzats, però també per a
alumnes no-escolaritzats, perquè sabem que hi ha famílies que
tenen aquesta opció. 

Després, es varen posar uns ajuts de 1.500 euros per a cada
alumne de necessitats educatives especials.

I, finalment, es va poder introduir, com us he comentat, un
ajut d'escolarització.

I què és el que aportàvem? Que pagàvem el 80% de totes
les bonificacions que havia fet l'ajuntament; és a dir,
l'ajuntament, o bé pel seu tram de quotes que tenia o bé per
informes que fan mitjançant els serveis socials on bonifiquen o
deixen de pagar les famílies i van a escola els infants, nosaltres
els abonàvem el 80% del que ells havien bonificat. Hem de dir
també que en aquests casos totes les sol·licituds s'han pogut
atendre, econòmicament parlant.

I vàrem posar en marxa també una convocatòria de
sosteniment per a xarxa complementària. Es convoquen per
primera vegada, la quantia total d'aquests ajuts de sosteniment
per a xarxa complementària són de 450.000 euros i, a part, se’ls
fa uns ajuts per a escolarització. És a dir, aquells infants que
han optat anar a una escola de xarxa complementària, que no
serà bonificada per l'ajuntament, ho bonifica la conselleria si té
els requisits pertinents, que són molt semblants als de les
beques menjador, per exemple.

Hem de dir que aquest any, el 2020, vàrem fer dues
convocatòries: una just a l’inici del 2020, perquè vàrem poder
fer la convocatòria del mateix curs, en aquell moment era 2019-
2020, amb uns ajuts d'escolarització que varen ascendir a
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385.000 euros, i després, fent-ho coincidir amb el procés de
matrícula, que això ho fem ara any rere any, per facilitar a les
famílies, quan van a fer el procés de matrícula ja poden
sol·licitar l'ajut d'escolarització, i així  al setembre ja saben si
tenen aquest ajut o no el tendran. Aquest ajut, i està molt
relacionat amb la gratuïtat d’ara, és com a màxim de 250 euros
mensuals, que són aquests 2.500 dels quals hem parlat. Això és
el màxim, depenent dels trams, dels requisits, igual que les
beques menjador. 

Una cosa molt important que posam en marxa aqueix any és
que estandarditzam el procés d'escolarització, què vol dir això?
Que facilitam a les famílies els tràmits, perquè, així com a la
resta d’etapes educatives, te’n vas al tràmit d'escolarització i tu
pots elegir en ordre de preferència totes aquelles escoletes,
siguin de xarxa pública o siguin de xarxa complementària, que
tu tens més a prop de ca teva o que et fa més il·lusió que el teu
fill o filla hi vagi. Abans les famílies havien d'anar a cada
escoleta a demanar si hi havia places, si no hi havia places, i
amb això, primer, facilitam a les famílies i, segon, aquest, el
Decret d'escolarització, la resolució d'escolarització el que fa
és que té uns criteris d'admissió que són els que es troben a les
lleis educatives per a tots igual, així com a la resta etapes.

Paral·lelament a aquesta oferta, també, sempre tenim molt
al cap -i Rosa, que ara m’acompanya com a directora de l'IEPI,
abans era la que duia tota la coordinació dels equips d'atenció
primerenca perquè ella n'ha format part, que n’ha estat
directora-, i vèiem la necessitat d’ordenar i unificar la manera
de treballar els equips d'atenció primerenca que tenim a les
diferents zones i a les diferents illes: una, perquè trobàvem que
havien d'establir un marc normatiu comú i, a més, havíem de
fer una feina, que vàrem fer amb Serveis Socials, perquè no hi
hagués duplicitats, però també perquè ningú no quedés fora
atendre; després, volíem definir un model pedagògic a seguir
per tots els equips d'atenció primerenca i ajudar a formar-los i
a organitzar-se internament. Per això, vàrem fer un pla
estratègic d'ordenació, que vàrem reunir a la Conselleria, 15
dies abans del tancament, del confinament, tots els membres
dels equips dels EAP de totes les illes per donar el sus, amb una
jornada, per donar el sus a aquesta feina. 

Com he dit, i no em repetiré, la formació, sobretot, i
l'assessorament en aquell any va anar d’acompanyament als
centres educatius.

A l’any 2021 fem una modificació de la convocatòria de
creació que us he explicat. Per què? Perquè ens arriben, i en
donam gràcies, a través de Cooperació Territorial uns fons
socials europeus, els MRR, els mecanismes de recuperació i
resiliència, destinats a la creació de places públiques. Per tant,
nosaltres el que fem és agafar la convocatòria que ja teníem,
que, si ho recordau, eren 9.000 euros per plaça i podíem arribar
a 700 places, a crear 700 places, i el que fem és tornar-lo a
obrir i, gràcies a aquest augment, podem arribar que ens
sol·licitin els ajuntaments fins a unes 1.600 places; dic unes
1.600 perquè després veureu exactament quantes són, perquè
hi ha diferència de costs, no és el mateix crear un centre de bell
nou que, en altres casos que el que tenien és que tenien unes
instal·lacions un poc desfasades, que havien de fer una reforma
i, com que vosaltres sabeu que tots els ajuts que es donen mai

no poden superar el cost del servei o de l’obra feta, s’ha pogut
arribar fins i tot a unes quantes més d’aquestes 1.600 places. 

I, paral·lelament, com que havíem fet aquella primera
convocatòria que us he comentat de 700 places i teníem molta
relació amb els ajuntaments, ens traslladaven la dificultat que
tenien tècnica per dur endavant això: ajuntaments molt petits o
ajuntaments molt grans, per volum de feina, o petits, perquè no
tenen personal. Per tant, vàrem decidir que havíem de fer un
ajut en espècie, és a dir, un ajut d'assessorament, per ajudar a
fer plecs tècnics, licitacions, recerca de solars, etc., que
poguessin acompanyar els ajuntaments que ho sol·licitessin. I
això ho vàrem fer perquè vàrem fer una encomana de gestió a
un mitjà propi, que és TRAGSATEC, i el que fem és que
aquells centres que, en el cas de la convocatòria de creació
varen ser 28 entitats que ens la varen sol·licitar, 15 d'aquestes
28 ens varen sol·licitar també l’ajut en espècies; és a dir, volien
aquest assessorament que és tècnic, jurídic i administratiu. 

Ara m’he avançat, i ho torn a repetir, en aquest cas, amb els
ajuts de creació, varen ser 28 institucions, ajuntaments i
consells, que ens varen sol·licitar aquests ajuts, per poder crear
o consolidar, ampliar, com he dit, 36 centres i amb un total de
1.614 places. Per això abans us havia dit més o manco unes
1.600, perquè, jugant amb aquests costs, hem pogut arribar a
aquestes 1.614 places. I d'aquests 28, com he dit, 15 varen
sol·licitar l’ajut en espècie, amb un valor d'uns 700.000 euros.

Aquí tenim una comparativa de l'evolució de les places de
primer cicle d'educació infantil, de les xarxes, tant pública com
la xarxa complementària, des del 2015, amb la previsió de quan
s'hagin fet totes en el 2024 perquè, com us he comentat, era
2021-2024. Les més fosques són les públiques, i afegim les més
claretes, que són les de xarxa complementària, que tendrien la
reconversió.

En aquest any continuam amb les convocatòries de
sosteniment que -com dic-  augmentam cada any i posam en
marxa uns ajuts nous per a aquesta xarxa, i és que, si bé ja
donàvem uns ajuts per a alumnes de necessitats educatives
especials de 1.500 euros per alumne, afegim un ajut nou de fins
a 6.000 euros per a aquells alumnes que són greument afectats,
i així puguem ajudar els ajuntaments si necessiten contractar
qualque persona més.

En el cas de la convocatòria de sosteniment de xarxa
complementària, també s'augmenta, el seu valor ja és de
450.000 euros, i els ajuts d'escolarització també augmenten, ja
són de 425.375 euros.

Després d'aquella feina que us vaig dir que vàrem començar
amb els equips d'atenció primerenca, que he dit que ens
trobàrem a la conselleria, ens vàrem posar a fer feina amb grups
de treball dels membres dels diferents equips d'atenció
primerenca i amb experts externs -Pepa Horno, Teresa Huguet
i Vicenç Arnáiz-, perquè ens ajudessin a poder fer el model
pedagògic dels equips d'atenció primerenca. Avui n’he dut un,
però si qualcú de vosaltres hi està interessat, n’hi podem fer
arribar.

Com diem, es va fer a través del diàleg i la feina en grups de
treball amb experts i membres que trepitgen les escoletes dels
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equips d'atenció primerenca cada dia. I, sobretot, aquest model
es basa en tres línies: una és l'educació inclusiva a l'educació
infantil; l’altra, l'atenció a les famílies; i, finalment,
l’organització i el funcionament intern dels equips d'atenció
primerenca.

Després, vàrem pensar que ja que havíem organitzat i
havíem treballat la formació dels equips d'atenció primerenca,
etc., que era bàsic centrar-nos a fer un pla de formació, és a dir,
no només fer algunes formacions, com havíem fet fins a aquell
moment, sinó tenir clar a qui ens volíem dirigir. Vàrem
començar a fer feina amb uns plans de formació dirigits, per
una part, a tècnics municipals, als quals vull agrair, la FELIB
sempre ens ha atès, ens ha ajudat, ens ha coordinat aquestes
reunions amb secretaris, interventors tècnics, regidors
municipals, per treballar tots aquells problemes que ens
traslladaven des dels ajuntaments, com, per exemple, licitacions
de servei, volien fer ordenances noves i després ens varen
ajudar, vàrem fer un model que varen oferir als ajuntaments,
etc. Després, també, formacions dirigides als equips d'atenció
primerenca i als professionals, basades molt en el model, és a
dir, acompanyament de les famílies -com he dit-, estudi de
casos i categories de nins amb necessitats educatives i, com no
pot ser d'altra manera, dirigits a les escoletes.

Per una part, ens vàrem centrar molt també en les
directores, perquè tot aquest canvi de formar part de xarxes en
coordinació amb la conselleria, fa un esforç de gestió, un esforç
d’utilització d'eines nostres, de la conselleria, com és el
GESTIB o l’ECOIB, per al tema de dur la comptabilitat o per
fer les matrícules o per tramitar els ajuts. Per tant, tot això ho
vàrem intentar treballar amb les directores -dic directores
perquè la majoria ho són-, i també amb temes més pedagògics,
de lideratge, d'iniciació a la gestió del dia a dia. I, per suposat,
per a les educadores i educadors que cada dia estan amb els
nostres infants, una feina amb ells. Perquè aquests centres de 0-
3 poden -i, de fet, així ho fan- accedir a les formacions dels
nostres centres de formació de professorat; bé fan formacions
intercentres, fan formacions en centre, a les formacions que fem
directament des de la direcció general, Programa d'alerta
escolar per a infants que fem amb Salut; el tema de
l’acreditació digital, nosaltres apostam per pantalles zero a 0-3,
però se n’ha de fer un ús ètic, això ho hem de treballar amb les
mestres de 0-3. Tot això hem intentat incloure-ho perquè, així,
creiem que sigui una etapa vertaderament inclosa, educativa i
de qualitat.

I un tema que ens quedava pendent, i això també ho diu el
document marc, és que l’IEPI ha de tenir dues comissions per
treballar i per retre comptes: una és una Comissió de
planificació, que el que fa, és bàsicament, com diu la paraula,
planificar, mapa escolar, estudi de les places que ens queden,
on hem de fer més places, tot aquest tema; i després, l'altra, que
és la Comissió de coordinació educativa, que és la que treballa
més la part d'àmbit més pedagògic, en aquest cas, en aquest
any, el 2021 és quan es posen en marxa aquestes comissions.

I ja per finalitzar, estam en el 2022 fins a l'actualitat. I jo
començaria dient que al 2022 hi va haver una convocatòria de
sosteniment de xarxa pública i de xarxa complementària; en
aquell any ja va arribar a 5.075.360 euros a la convocatòria de
pública, i 500.000 euros a la convocatòria de xarxa

complementària, a més dels 450.000 euros d'ajuts
d'escolarització. Aquest any es caracteritza per l'increment de
mòduls de funcionament de les aules, ja en aqueix any donam
més de 7.000 euros per aula en funcionament a la xarxa
pública, i més de 3.000 a la xarxa complementària.

Però la novetat de cara al 2023, i així ho inclou el
pressupost, és que, per una part -i ara en parlaré-, tenim la
gratuïtat d’aquest tercer nivell, de 2-3 anys, però per a les aules
de 0-1 i d’1-2 donam un mínim de 10.000 euros per aula. Dic
mínim -i així ha de constar-, perquè us he  explicat que hi ha 4
mòduls en aquesta convocatòria i, del que pugui sobrar a la
resta de mòduls, hem dit necessitats, de tallers que fan, tot
repercuteix, després es reparteix entre les aules en
funcionament. Per això sempre sol ser una mica més que no
aquests 7.000.

Per tant -com dic-, a la convocatòria del 2023, un mínim de
10.000 euros per aula a la xarxa pública, i de 5.000 euros per
aula a la xarxa complementària, de 0-1 i 1-2.

I també s’augmenta l'ajuda que us he dit que havíem posat
en marxa per als greument afectats, de fins a 6.000 euros, que
l’apujam a 10.000 euros. I en aquest cas, per primera vegada,
aquesta ajuda per als nins NEE, de 1.500 i fins a 10.000, de
greument afectats, també es donen a la xarxa complementària.
Està tot pressupostat.

I aquí arribam a la gratuïtat. Ens queden aquests dos, tres
anys que, a partir del decret llei que es va aprovar a l’agost, el
que diu és que aprovam un mòdul per a aquestes aules en
funcionament de 45.000 euros per aula, que surt a 2.500 euros
per alumne, ja que aqueixes aules poden tenir una ràtio de 18
alumnes. Aquestes aules diuen que cobren 45.000 euros si
obrin 10 mesos, en el cas que obrin menys mesos el que es fa
és que es paga la part proporcional. I es cobreix el que
nosaltres anomenam Servei d'Escolarització Bàsica, que són 4
hores, i per què diem que són 4 hores? Bé, primer, perquè igual
que a la resta d’etapes educatives, i el que diem és que la
LOMLOE, la LEIB, tots diem que 0-3 és una etapa educativa.
Per tant, primer ens equiparam amb la resta d’etapes, on tenim
unes escoles matineres que paguen les famílies, en aquest cas,
ara ja fa dos anys que també bonificam, gràcies al Pla de
conciliació i corresponsabilitat; després tenen unes hores
d'escolarització; després hi ha el menjador; després hi ha
activitats extraescolars. A les escoletes de 0-3, el mateix.

Quina és la diferència? La diferència és que a les escoles de
primària hi ha 5 hores d'escolarització, a secundària, 6, i en
aquest cas 4. Per què es varen decidir que eren 4? Idò, bé, a
l’Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 19 d'abril del
2011, per la qual s'estableixen les pautes per a la regulació de
la jornada i horari escolar a les escoles infantils públiques de
primer cicle d'educació infantil, en el seu article 3.5, diu: “El
centre ha de respondre durant la permanència dels infants a
totes les seves necessitats, incloses les necessitats alimentàries.
Per als nadons, s'han d'adaptar les necessitats nutricionals de
cada infant i, per a la resta d'infants -que en aquest cas parlam
de 2-3 anys- no es pot superar el període de 4 hores
continuades sense una ingesta completa, adaptada a les
necessitats nutricionals dels infants d'aquestes edats”. Per tant,
com està clar, no podem obligar les famílies que hagin de dur
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els seus fills a dinar a l'escola. Per tant, vàrem dir:
l'escolarització bàsica serà de 4 hores.

I aquest decret llei sempre ha dit que finançam un mínim de
4 hores, i es deixa a criteri dels titulars si volen augmentar
aquestes hores o no. De fet, així ha passat, perquè hi ha
diferents institucions, sobretot, perquè entenem que els de
xarxa complementària poden tenir més dificultats, però sí
ajuntaments els quals s'han implicat i que ells ja feien un esforç
econòmic han volgut seguir assumint un esforç econòmic,
perquè hi veuen les bonances, i han fet diferents bonificacions
o trams, en alguns casos les hores del menjador, en altres tota
una jornada, com ha estat el cas d’ara de Palma, per exemple.

Els vàrem demanar com a requisit que desglossessin les
quotes per trams, precisament pel que ara he explicat, per saber
què és escola matinera, què és l'escolarització bàsica, què és
menjador i què és l'escola del capvespre, per exemple.

 Amb aquest decret llei, a més, el que es deia és que, com
que entenem que les ordenances són difícils de modificar i no
és un tràmit ràpid, perquè, a més, volem que hi hagi trams i han
de ser unes quotes ben pensades, els donava la possibilitat de
suspendre aquest cobrament amb aquest decret llei, mentre
tramitaven la modificació d'aquesta ordenança, de la mateixa
manera que donava permís a les escoles de xarxa
complementària, i a les públiques també, però sobretot de la
xarxa complementària, que podien cobrar a les famílies, però
que en el moment que cobrassin s'havien de retornar aquests
doblers, amb caràcter retroactiu, fins al setembre.

A més, ens deia que havíem de publicar un model de
conveni, que es va publicar el 22 de setembre. Aquest model de
conveni és un model de conveni que hem fet tant amb les
institucions públiques com amb la xarxa complementària, que
és per a quatre anys. Això dóna una tranquil·litat, que és veritat
que la tramitació d’aquest conveni és una cosa tan nova, no ha
estat fàcil; he d'agrair l'esforç dels diferents ajuntaments,
consells insulars que s'han involucrat, perquè creiem que tots
sabem que això és una passa importantíssima, i també per part
de la xarxa complementària.

Els convenis amb les titularitats públiques encara eren una
mica més complicats, perquè no només a nosaltres ens havien
de fer la feina els nostres serveis jurídics i la Intervenció, sinó
també que ho havien de fer els serveis jurídics i les
intervencions de les institucions públiques. I, a més, s'havien
després d'aprovar normalment per plenari, i això era una mica
complicat.

Però jo crec, un poc retorn al que deia, crec que és una
passa que hem fet important, que no té retorn enrere i que
tothom s’ha esforçat perquè hem vist la importància de fer
aquesta passa de la gratuïtat i que hem de seguir fent la pròxima
legislatura.

En el cas de la xarxa pública, 65 institucions públiques han
signat el conveni, són 105 centres que tenen aquesta gratuïtat,
els de 2-3, i, per tant, tenim 160 aules públiques de 2-3 que són
gratuïtes aquestes quatre hores. I de la xarxa complementària
han signat aquest conveni 47 titulars, que tenen 52 centres, i
parlam de 67 aules més de 2-3. 

Aquí tenim una gràfica que ens mostra aquests darrers anys
com ha anat l’augment  dels ajuts de sosteniment, tant de xarxa
pública, que torna ser la de color més fosc, com de xarxa
complementària. Com veieu el darrer any s'incrementa molt,
perquè hi ha la part també de gratuïtat afegida. 

Us he parlat que a l’any anterior havíem posat en marxa la
Comissió de planificació i la Comissió de coordinació
educativa, i en aquest any 2022 la Comissió de planificació el
que fa és aprovar el Pla biennal 2022-2024, el mapa escolar, es
parla de la gratuïtat i de seguir -que després us en parlaré-, per
ajudar els ajuntaments a elaborar els plecs del servei de les
escoletes. I a la Comissió de coordinació educativa el que es fa
és que es posen en marxa diferents comissions tècniques per
elaborar orientacions per als centres educatius, perquè es posa
en marxa tot el tema del currículum, de situacions
d'aprenentatge, d'avaluació. I tenim la sort que, gràcies a la
col·laboració de molts membres dels equips, d'educadors i
educadores, hem pogut tenir unes orientacions, que també hem
publicat, les Orientacions per al desplegament del currículum
d'educació infantil als centres de primer cicle d'educació
infantil, tant de la xarxa pública com de la xarxa
complementària, per poder seguir acompanyant els centres,
com hem dit que fèiem fins ara. 

Per tant, les formacions que fan actualment aquests centres
també estan molt relacionades amb la posada en marxa de les
formacions del nou currículum de la LOMLOE, disseny de
situacions d'aprenentatge; i vàrem poder fer una jornada, que va
ser aquesta, Reptes i oportunitats per a l'educació de la
primera infància, el 4 de febrer, on hi varen participar més de
230 participants: educadores, professionals d'aquesta etapa, i,
a més, 30 professionals de diferents àmbits, de l'ib-salut,
d'UNICEF, de les AFA, associacions de famílies, i d'altres
serveis de la Conselleria d’Educació. 

I ja per acabar, unes coses molt més breus. Com us he dit
abans, també amb aquesta Comissió de planificació es va
aportar, perquè vàrem fer una feina per ajudar els ajuntaments,
que va sorgir a través d'aquestes feines que fem amb els tècnics,
i és una guia per elaborar els plecs de clàusules per a
l'adjudicació de contractes de gestió dels serveis municipals.
M'explic, aquelles escoletes que no tenen gestió directa de
l'escoleta, sinó que fa una gestió indirecta, una encomana,
tenien necessitats i ens demanaven assessorament d'aquelles
pautes que podien donar per donar un servei de qualitat
d'aquest servei de l'escoleta 0-3.

A més, després de la feina feta, com hem dit amb els EAP,
tenim la publicació, finalment, d'una ordre que organitza el
funcionament dels EAP, la seva organització i funcionament,
es va publicar ara, dia 4 de febrer del 2023, després de tota
aquella feina feta.

I ara ens queden pendents dues feines, que són les que fem
en aquest moment: primer, hem treballat amb el Ministeri
d'Educació perquè ens hem trobat que, per a la creació de
places, tots sabem com està el tema de la inflació, com està el
tema dels costs dels materials, els ajuntaments es troben moltes
vegades amb licitacions desertes i ens demanaven ajuda.
Nosaltres ens vàrem posar en contacte amb el ministeri i li
vàrem mostrar la nostra preocupació i alternatives que podíem

 



1476 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 93 / 2 de març de 2023 

fer per ajudar els ajuntaments perquè puguin dur endavant
aquestes creacions de places. 

A aquesta convocatòria, que ara es fiscalitza i que treurem
aviat, hi ha tres línies de subvenció: per una part, és una
subvenció complementària a aquella que ja tenim en marxa.
Aquells centres que ens varen sol·licitar la creació de places
que estan en el procés poden sol·licitar aquest ajut i se'ls
donaran 3.600 euros més per plaça; és a dir, els haurem donat
un total d'un ajut de 12.600 euros.

Per una altra banda, per poder dur aquest sobrecost que hem
explicat que es produeix. 

Per una altra banda, poden sol·licitar també un augment
d'un any més per dur a terme aquestes obres, si ho recordem era
el setembre del 2024, allargam fins el 2025, en això el ministeri
ha fet molta feina col·laborativament amb nosaltres i amb altres
comunitats autònomes, perquè això passa a moltíssimes
comunitats, i s'ha traslladat a Europa.

I, finalment, s’inclou que si noves institucions volen
demanar més centres hi ha places, hi ha l'opció de crear 400
places més que s’ajuntaríem a aquelles 1.614 noves que se
sumarien a les 614 de reconversió i en tendrien 400 més. 

Finalment, ens queda pendent de publicació al BOIB la
creació d'una mesa de participació del sector de primer cicle
d'educació infantil. És a dir, una mesa de participació de 0-3,
que també era demandada, perquè sabem que tenim reptes per
continuar treballant i que hi ha molta gent implicada, que fins
ara també ha estat així, i que vol formar part d'aquesta mesa, i
nosaltres volem que ens donin les seves experiències, les seves
aportacions per treballar una vegada més tots junts per millorar
0-3. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Procediria ara la suspensió
de la sessió per tal que els grups puguin preparar les seves
preguntes i intervencions. Entenc que podem continuar, com
sol ser habitual. D'acord?

Si, un moment, suspendrem un minut la sessió.

(Pausa)

La portaveu del Grup Popular, per motius personals, havia
demanat poder avançar la seva intervenció respecte de la resta
de grups. I si els portaveus no hi tenen inconvenient,
procediríem d'aquesta manera. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Primer de tot, em volia disculpar perquè avui a les sis en
punt me n’he d’anar i vull agrair als portaveus dels grups que
han demanat aquesta compareixença, tant a Enric Casanova,
com a Joan Mas i a Gloria Santiago, que hagin volgut deixar-
me intervenir primer perquè els tocava intervenir a ells primer.
Els ho vull agrair.

Seré molt breu i just podré fer una intervenció, em sap greu,
directora general, que li faré una bateria de preguntes al final,
que jo després veuré la intervenció, si no puc avui vespre,
perquè arribaré tard a casa, la veuré demà de matí, molt
atentament.

Agraesc molt la seva intervenció, agraesc molt les seves
explicacions. Sí que li agrairia que nosaltres tenguéssim accés
a tota aquesta documentació de la qual vostè ha fet ús avui
aquí, de totes aquestes imatges, dades i d’altres, no ho sé, crec
que no estan penjades a la web, si no vaig equivocada, però si
hi estan hi accediré i, si no, que ens ho faci arribar a tots els
grups parlamentaris. 

Miri, com que tenc molt poc temps i, a més, no tendré una
segona intervenció, a part de tot el que vostè ha explicat, que
nosaltres hi estam totalment d'acord, a part de la seva part
inicial del desenvolupament de 0-3, de la necessitat de
l'educació infantil en 0-3, nosaltres hi creiem. El document que
vostè ha esmentat, el Document marc d'educació per una
equitat, per una educació equitativa de 0-3 anys, nosaltres el
coneixem, a més ens hem reunit diferents vegades tant amb la
presidenta Marga Prohens, com amb Antoni Vera, i jo mateixa
diverses vegades, estam en comunicació constant amb
l'Associació Assemblea 0-3 i hem fet prou feina amb aquest
document. 

Jo no vull dir que en aquesta legislatura no s'hagi fet feina
amb un creixement de places que és evident, i ho tenc apuntat
per aquí, s’ha passat no sé si de 8.000 a 12.000, per tant, hi ha
hagut un creixement de places. Així i tot, per donar cobertura
a les necessitats de places de la nostra comunitat autònoma, de
tota l'etapa educativa 0-3, i tots volem que arribi a ser una etapa
educativa més, nosaltres, a més, parlam que volem que
l'educació sigui 0-18 anys. Per tant, sí que és vera que nosaltres
creiem necessari que l'etapa 0-3 sigui també una etapa
educativa plena, i en aquest moment no ho pot ser i no ho pot
ser perquè tenim, per una banda, les guarderies, tenim, per una
altra banda, els centres d'educació infantil, després tenim els
centres creats en aquesta legislatura, els centres d'educació
infantil de la xarxa complementària, i després tenim els centres
públics.

Jo em vull centrar en la convocatòria de 0-3 que s’ha fet en
aquesta legislatura... -ai, perdó-, en aquest curs actual 2022-
2023, perquè tota la resta ho ha explicat vostè perfectament. 

Nosaltres hem estat crítics amb la manera del com es va
plantejar, vull dir: s'anuncia la gratuïtat, que jo sempre he dit
que no és gratuïtat; vull dir, parlam d’una subvenció de quatre
hores de 250 euros mensuals, per 10 mesos, 2.500 euros anuals,
i parlam que es fa l’anunci dia 27 de juliol, el fa la presidenta
Armengol, dia 27 de juliol, fins a mitjans o finals d'agost no es
té el decret, ni els ajuntaments ni els centres d'educació
complementària de la xarxa no tenien tan sols un esborrany
d’aquest decret; i després, els convenis, tant amb els centres
educatius de la xarxa, com amb els centres públics, es varen
signar a darrers del mes de desembre, poc abans de Nadal. 

Per tant, el com nosaltres l’hem criticat molt, i l’hem criticat
perquè, a més, ha deixat molta gent fora. Quan nosaltres hem
dit que s’ha deixat un 70% dels nins de l'etapa 2-3 fora és

 



EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 93 / 2 de març de 2023 1477

perquè... -vostè m’ho dirà-, vostè té les dades i nosaltres no les
tenim, quants de nins han deixat fora?

I no només això, jo després tenc una bateria de preguntes i
vostè ho veurà, tenim, per una banda, quatre tipus de centres:
uns, que no són educatius, que són les guarderies; després
tenim centres d'educació infantil; educació infantil de la xarxa,
i els centres públics. Quants de centres públics i
complementaris de la xarxa complementària ens farien falta per
tenir un 0-3 universal? Perquè aquí rau el quid de la qüestió,
perquè, si no, tot el que vostè ha dit de l'equitat i de la igualtat
d'oportunitats cau pel seu propi pes, no té sentit. 

Hem avançat? Sí. Queda molt per fer? Sí. I la manera com
s’ha fet nosaltres creiem que no és equitativa, perquè si hem
deixat just que sigui una família, i vostè sap que són
moltíssimes famílies que tenen un poder adquisitiu molt baix,
que han quedat en llista d'espera per entrar a un centre públic
o a un centre d'educació d'una xarxa complementària, o ni tan
sols hi varen optar perquè no sabien que després hi hauria una
subvenció de 250 euros i no varen optar per dur els seus fills de
2-3 anys a aquests centres, i han quedat fora, quina culpa tenen
si després al final han anat a una guarderia i no tenen aquest
tipus de subvenció?  Aquí és allà on es romp l'equitat.

I és vera que s'ha de fer molta feina des dels consells
insulars, i ara sembla que és a punt de quedar-se al Consell
Insular de Mallorca, i sembla que també va per bon camí el
Consell d'Eivissa i el Consell de Menorca està avançat des de
sempre en aquest tema.

I és ver que nosaltres volem que de cada vegada hi hagi més
guarderies que es converteixin en centres educatius, però hem
de ser realistes, i en aquests moments es deixen molts de nins
fora, i no pot ser equitatiu quan tenim unes llistes d'espera que
tripliquen la capacitat d’un mateix centre.

Les preguntes, no sé quin temps em queda, em queda un
minut o dos?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no, n’hi queden més.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, com que he de partir aviat procuraré fer les preguntes
i ja li dic, les miraré, estaré molt atenta a la seva resposta per
vídeo...

EL SR. PRESIDENT:

Li queden cinc minuts, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Perdó?

EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts li queden.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ui, idò avui faig molta via, gràcies. No semblo ni jo.

Bé, vegem, les preguntes que m'agradaria que em contestàs.
Ha fet una primera etapa de, vostè en diu “gratuïtat”, jo, ho torn
repetir, “de subvenció” de 2-3, quina és la seva previsió -crec
que no l'ha dita-, per tant, jo li deman: quina és la previsió que
contempla la conselleria, si vostès continuen governant, jo
evidentment esper que no, però, bé, estic interessadíssima que,
si vostès continuen governant, vostès ja ara han de tenir la
previsió de cara al setembre, no es pot tornar fer com es va fer
de l’altra manera, perquè jo vull que els pares, nosaltres volem
que els pares a l'hora d'escolaritzar-los enguany, en temps i
forma, sàpiguen quin serà el pròxim pas al mes de setembre.
Per tant, com preveuen avançar? Si continuaran per etapa 1-2,
o continuaran per 0-1, o continuaran... ja faran directament un
paquet de 0 a 2? No ho sé, perquè ara tenim aquí dos cursos,
dues etapes que ens ballen.

Per tant, a mi sí que m’agradaria que el temps de
l'escolarització, enguany, les famílies sabessin quin serà el
pròxim pas, perquè tal vegada animaríem moltes famílies que
sí vagin a demanar una plaça.

Després, això demanava, el setembre del 2022, quina serà
la següent etapa subvencionada?

Després, quants de centres, fins ara, que eren guarderies,
d'aquesta legislatura, quantes guarderies han passat a ser
centres educatius? Crec que no ha donat la dada i si la tenen,
m'agradaria tenir-la. 

I després, quants de centres d'educació infantil han tramitat
fins ara o en aquest precís moment tramiten formar part de la
xarxa complementària? Sabem que n'hi ha prou, de fet, hi ha
una sèrie de municipis que ens han donat dades dels centres que
en aquest moment tramiten passar a la xarxa, però, al final,
nosaltres el que volem és una radiografia que no veiem per
enlloc, que és tenir la radiografia de saber quants nins tenim
ara, la població que tenim de 0 a 3, amb quines places comptam
i cap on hem d'anar, pel que jo li deia, que ha de ser l’objectiu
de tot, l'objectiu que marcava el document que vostè ha
comentat abans, que és que realment 0-3 sigui una etapa
universal.

I després, s'ha parlat molt de conciliació i quan hem parlat
de l'educació infantil sembla que es vol separar l’educació
infantil i l'etapa 0-3 de la conciliació, sembla que es vol
separar. Però, per una altra banda, quan veiem els plans de
conciliació, i és l'únic pla de conciliació que ha fet el Govern,
que es troba encara d'una manera molt incipient posant
mesures, veiem que sí que contempla una part important del
sistema educatiu per formar part de la conciliació, perquè, de
fet, és així, forma part de la conciliació. I jo li deman, tenim un
pla de conciliació nacional i tenim un pla de conciliació aquí,
del pla de conciliació nacional havien de venir una quantitat de
doblers a aquesta comunitat autònoma, i jo deman: d’aquest pla
de conciliació nacional, s'han aportat doblers perquè realment
es puguin subvencionar aquests 250 euros?
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Quina quantitat ha vengut de l'Estat perquè dins el pla
nacional de conciliació s'hagi pogut aportar a la Conselleria
d'Educació i s'hagi pogut fer una primera passa que nosaltres
consideram satisfactòria? Vull dir, no es pensi que jo... he estat
molt crítica amb aquest tema, continuaré essent crítica, i vull
dir...., creiem que el sistema s’ha triat amb moltes presses i s’ha
fet malament, però és que, a més, s’ha fet de manera, jo crec
que no intencionada, s’ha deixat moltíssima gent fora que tal
vegada ho havia de menester molt més que altra gent que en
aquest moment es troba que podria pagar els 250 euros i els té
subvencionats. 

Per tant, com que jo crec que tots el que cercam és tenir el
màxim de dades possibles, almanco nosaltres no disposam de
les dades de les quals vostè disposa, idò volia saber això, totes
aquestes dades.

M’interessa molt la part dels doblers nacionals que ens
venen, que també entre tots..., i ara que ens trobam en un
quaranta aniversari de l'Estatut d'Autonomia i tots avui en dia
parlam de més finançament, ens farà falta molt de finançament
per arribar a tenir aquesta etapa 0-3 que tots volem de manera
gratuïta.

Per això jo crec que, més o manco hauré exhaurit el meu
temps, em sap greu, m’hauré d’aixecar i me’n he d'anar, però
moltes gràcies.

I repetesc les gràcies als portaveus, que... -els he dit que em
portaria bé, eh?-, crec que m'he portat bé.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Comentar-los, també, que la directora
general abans ens ha comentat a la Mesa que contestaria
globalment als grups. Per tant, passaríem ara la paraula al Grup
Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, vull donar la
benvinguda a la directora general i a l'equip que l'acompanya.
Jo crec que aquesta compareixença es va demanar fa molt de
temps perquè des del Grup Parlamentari Socialista tenim molt
clara la importància de l'educació infantil, la importància de
l'educació 0-3 i la importància de l'educació 0-3 com a etapa
educativa. Jo crec que ha quedat més que demostrada la
necessitat que sigui una etapa educativa, ens ho vam proposar
com un repte i crec que va ser un repte que a la legislatura
passada vam posar en marxa i que a aquesta legislatura s'ha vist
que és una realitat, i es fa una realitat, malgrat els entrebancs
que hi hagi pogut haver.

I jo crec que és una fita, a la legislatura passada es va
començar a parlar d'educació infantil, va aparèixer l'educació
infantil en escena, per així dir, i es va acabar aquella legislatura
amb la signatura d'un Pacte per l'educació infantil que vàrem
signar diferents grups parlamentaris que, per cert, i em sap greu
que no hi sigui la Sra. Durán, el Partit Popular no el va signar,
és important recordar això, perquè aquí tots parlem de certes

coses, però la memòria..., hi ha certes coses de la memòria
se’ns obliden. Aquell pacte es va signar i, per tant, jo crec que
s'han fet les passes endavant.

Vostè ha explicat aquí les tres línies d'actuació i jo crec que
són encertades, parla de l'escola com a compensadora de
desigualtats, l'escoleta també és la part més compensadora i, de
fet, UNICEF reclama així -a reunions que jo he tingut amb
UNICEF- sempre reclama posar fil a l'agulla en educació
infantil, i s'ha vist que a totes les bandes -no les repetiré- a la
LOMLOE ja es va establir com a etapa educativa. Torn dir-ho,
no hi ha la Sra. Durán, la representant del Partit Popular, però
en les reformes que ha fet el Partit Popular en educació mai no
havia contemplat l’educació infantil com a etapa educativa. Per
tant, ara s'omplen la boca que és etapa educativa i la història els
traeix, perquè no ho és.

Jo crec que la llei -vostè ho ha dit, també- li dona l'entitat
que li correspon, amb els principis d’universalitat i tendència
a la gratuïtat, és clau, i crec que s’ha treballat en aquest...

Aquí s’ha parlat de diferents elements, de totes les línies
que s'han engegat. Jo crec que, és clar, quan es va demanar
aquesta compareixença era perquè plantejàs les línies que es
treballarien, i jo estic molt content perquè ara ja s'han vist les
línies que s’han treballat i s'ha vist els fruits de tot això. S’ha
torbat la compareixença, però...

De tota manera, jo crec que -i és el que li volia demanar- ha
parlat de l'actuació, i jo volia parlar, que concretàs una mica
més sobre l'IEPI. Jo he mirat el pressupost que teníem en
educació infantil a través de l'IEPI, i he vist que el 2015 hi
havia un pressupost d’1,8 milions i en aquest any tenim un
pressupost de 5 milions, sols de l'IEPI, això vol dir que hem
crescut un 280%, això és un creixement més que important, al
ritme del 35% anual de mitjana, malgrat haver tingut l'any de
pandèmia i tots els problemes que hi ha hagut.

Per tant, jo li volia demanar una mica si podria concretar,
o les perspectives respecte de l'IEPI d’aquest creixement en
volum, perquè això és un creixement de volum, de feina, el
creixement en estructura, el creixement en estructura i
consolidació d'aquesta estructura. Perquè a mi em preocupa,
perquè el Partit Popular, malgrat parla aquí d’això, després els
fets el traeixen, i em preocupa què pot venir. Perquè, quan
parlava la representant del famós Reglament de guarderies, el
Consell Insular d'Eivissa és que no l’ha començat, és que no ha
començat! Contraient un mandat del Parlament, no ha començat
el reglament de guarderies, per tant, al Partit Popular no li
interessa regular les guarderies, perquè allà on governa és en el
Consell d'Eivissa i el Consell d'Eivissa no regula les guarderies
i no inicia el reglament de guarderies.

També ha parlat, el Partit Popular, que cal un creixement i
d’altres, jo li volia contestar, aquí ha dit: és que he estat molt
crítica; d’acord, però la major crítica és que al Partit Popular no
se’l podia criticar, perquè no feia res, en educació infantil el
Partit Popular, la política era zero, bé, en aquest cas, jo li puc
dir que és un menys 2,5 perquè en el darrer pressupost es va
reduir un 2,5 el pressupost d'educació infantil. Per tant, la
política del Partit Popular, en educació infantil, és un menys
2,5%.
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Després, parla de la gratuïtat, que s'ha augmentat... Torn dir
el mateix, vull dir, la gratuïtat, tota la que s’ha fet s’ha fet ara,
perquè fins ara no teníem res. Per tant, crec que criticar que no
s'ha arribat a la gratuïtat total, quan abans no hi havia res, tot el
que s'ha fet és una passa endavant i crec que és una passa de
gegant per poder transformar l'educació infantil en una etapa
educativa com cal i d’altres.

I, després, del tema de conciliació hem de tenir les coses
molt clares, jo crec que per la part de l'exposició que s’ha fet,
s’ha fet una exposició molt clara que és una etapa educativa,
per tant, s’ha tractat com etapa educativa que és, en els
diferents aspectes: en l’aspecte pedagògic, en l’aspecte d'oferta
educativa, i d’altres, i la conciliació en forma part, però en
forma part la conciliació en educació infantil 0-3, en educació
infantil 0-6, en educació primària, en educació secundària,
obligatòria i postobligatòria, perquè, al final, la conciliació és
el joc de totes aquestes bandes.

En definitiva, jo crec que... jo estic molt satisfet de tot allò
que s'ha exposat aquí, crec que s'han tocat totes les bandes
importants, però jo li volia demanar quatre coses: una és pel
creixement de l'IEPI.

I, després, relacionat amb això, és a l’informe aquell de la
Comissió d'experts d'educació infantil, l'informe d'equitat
d'educació infantil, es va veure clar, per a mi aquell va ser un
informe revelador, i es van veure clares les diferències
territorials tan substancials que hi havia respecte de l'educació
infantil, i on es posava negre sobre blanc que Eivissa -
Formentera no- tenia un dèficit estructural també d'això. I si, en
aquest plantejament de les polítiques d'educació infantil, i
sobretot de l'IEPI, si s’ha fet un plantejament de fer una
distribució territorial per fer més incidència en Eivissa, perquè
Eivissa i Palma eren els llocs on més problemes hi havia, però
crec que és un tema important, perquè, a més a més, torn dir
que a Eivissa hi ha el consell insular que governa..., i que jo
tengui coneixement, el Consell d'Eivissa no ha demanat cap
augment de places, no ha demanat cap projecte per augmentar
les places, de fet, Can Nebot, que tenia l'oportunitat
d’augmentar la seva xarxa va fer el possible per no agafar-ho
i llevar-s’ho de sobre. Per tant, això que aquí vengui el Partit
Popular a dir que creu en l'educació infantil després, a las
pruebas me remito, és ben evident.

I igual en el tema dels convenis, si es treballa més
intensament per poder arribar a més convenis allà on més zones
fa falta.

I ja per acabar, la darrera pregunta, vostè ha parlat de
“pantalla zero”, i volia saber algun aspecte més d’aquest
programa o com li vulgueu dir, per avançar en les pantalles
zero en educació infantil, i com ho casem després, perquè, és
clar, com a docent, després veiem que tenim un procés de
digitalització profund en altres etapes, a primària i secundària,
i partim de..., queda un poc... trontolla una mica, i li volia
demanar això. 

Res més. Vull donar-li les gràcies per les explicacions i
després ja si queda alguna cosa ja ho acabaré. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Casanova. És el torn del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, muchas gracias. Bueno, sí, es cierto que no cabe duda
que para este govern en esta legislatura, y también en la
anterior, la educación 0-3 ha visto un antes y un después, de no
existir a existir e ir camino de la gratuidad. Estos son los
avances importantes que hacen las fuerzas progresistas cuando
están unidas y son los avances importantes a los que nunca han
llegado las fuerzas conservadoras, tampoco las fuerzas que
privatizan la educación pública y los servicios públicos, y son
los avances sociales importantes a los que nunca llegarán las
fuerzas conservadoras.

Estos avances también tienen mucho que ver con que un
gobierno es muy distinto cuando se apoya en la lucha de los
colectivos, y cuando trae la lucha de los colectivos a los
parlamentos y a los gobiernos, cuando la hoja de ruta de un
gobierno forma parte o incluye las luchas de los colectivos, ya
sean de educación o los colectivos sanitarios o los colectivos
feministas, se hacen políticas de cara a la realidad, de cara a la
gente y que, por tanto, benefician a las grandes mayorías. En
este caso, hacer políticas atendiendo a la lucha incansable del
colectivo 0-3 aquí, en Baleares, pero también a nivel estatal, ha
dado como resultado que tengamos un antes y un después de no
existir la educación 0-3, a que la educación 0-3 sea hoy en día
indispensable e indiscutible en las etapas escolares para
garantizar la igualdad de condiciones, para... -de
oportunidades, perdón-, para garantizar también una detección
precoz de posibles enfermedades, para la conciliación, en
general, para el beneficio de las grandes mayorías de esta
comunidad autónoma. 

En los Acuerdos de Bellver nosotros decíamos, y se acordó,
que se iría progresivamente hacia la gratuidad, y eso es lo que
estamos haciendo, se están cumpliendo los Acuerdos de
Bellver. Nos hubiera gustado que hubiera sido la gratuidad 0-3
completa, pero lo cierto es que estamos cumpliendo los
acuerdos y que en la siguiente legislatura terminaremos por
garantizar la igualdad, la gratuidad 0-3, eso está más que claro
porque ya estamos a medio camino.

Respecto a la gratuidad es precisamente la etapa de los 2
años, que se anunció en agosto, que los ayuntamientos
estuvieron, algunos, un poco disconformes con cómo se tenía
que gestionar esa gratuidad, que hubo algunos ayuntamientos,
por ejemplo, en Vila, que anunciaron de inmediato que
aportaría la parte correspondiente para hacer efectivo ese
anuncio, pero no ocurre así en toda la isla de Eivissa, tampoco
desde el consell, por eso nosotras presentamos una iniciativa
para que el Consell d’Eivissa firmara convenios con todos los
ayuntamientos para que la gratuidad fuera posible, cosa que sí
ha ocurrido en Menorca y cosa que no está pasando ahora. Por
ejemplo, en Santa Eulàlia, sin ir más lejos, la semana pasada
tuvimos que anunciar que la gratuidad de las escoletes será un
hecho en la próxima legislatura, si gobernamos nosotras o en
coalición con cualquier otro partido. 
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Quería preguntarle cómo está esa situación del dinero, si
sigue habiendo reticencias por parte de los ayuntamientos, si
hay previsto que el Govern aporte más cantidad de dinero para
paliar esta circunstancia y que realmente pues la gratuidad de
los 2 años sea real y que ningún ayuntamiento del Partido
Popular, que son normalmente los que se oponen a esta  subida,
aunque también ha habido otros, pero desde luego no de
Podemos y no de Unidas Podemos, para garantizar que los 2
años sea gratuito. 

Nos preocupa, y lo ha dicho ya el Sr. Casanova, la dejadez,
efectivamente, del Consell d’Eivissa respecto al desarrollo
reglamentario para la conversión de las escoletes, nos gustaría
saber ¿qué datos tienen de las necesidades de la isla? ¿Qué
planes tienen ustedes para cubrir las plazas que hacen falta de
aquí a que acabe el curso y también para el curso siguiente?

Además, tenemos una cuestión que comentarle respecto a
los presupuestos del 2023 que se aprobaron en diciembre,
nosotras presentamos una enmienda de 80.000 euros para
atender a los niños y a las niñas gravemente afectados por
diversidad funcional. Queríamos saber si usted nos puede
garantizar que esa enmienda se está utilizando, que los 80.000
euros que nosotras firmamos y que ustedes aceptaron, y que lo
hicimos para que se aumentaran las horas de apoyo que
necesitaban, de 8 horas a la semana a toda la jornada escolar,
si nos podría garantizar si se está cumpliendo; porque usted ha
comentado que el aumento sería a 10.000 euros, pero nosotras
lo que pedi..., usted ha garantizado, ha comentado, que había
un aumento de 6.000 euros por niño con necesidades especiales
a 10.000 euros. Nosotras lo que pedíamos, esos 80.000 euros,
era para incrementar hasta 14.000 euros por niño, simplemente
por una cuestión técnica, para cubrir el salario anual de una
educadora. Eso era en referencia a lo establecido en el
Convenio colectivo de centros de asistencia y educación
infantil, 14.000 euros al año para una educadora durante todo
el tiempo de la jornada escolar. 

Por otro lado, los requisitos para que un niño o una niña sea
considerado de necesidades especiales, para que sea
considerado, perdón, gravemente afectado, y que, por lo tanto,
pueda asumir la ayuda y solicitar la ayuda de gravemente
afectados, esos requisitos son muy exigentes. Yo sé que es un
tema muy delicado, pero nos gustaría saber si ustedes van a
hacer algún tipo de modificación de los criterios o van a
solicitar algún tipo de modificación de los criterios, para que
haya más niños que, estando afectados gravemente por una
enfermedad, puedan verse beneficiados por las ayudas que se
otorgan. 

Respecto a una cuestión, también hablando de la inclusión
de los niños con necesidades especiales, nos gustaría saber si
van a ampliar esa cobertura de asistencia de los niños con
necesidades especiales al servicio de verano en las escoletes, en
las escoletes tanto públicas como en la red complementaria, si
va a haber el apoyo oportuno, o si ustedes están al tanto de esta
necesidad y cómo lo van a solucionar, si es que tienen previsto
algo para este verano.

Por último, hoy sale un estudio justamente, y dice que los
centros educativos de Baleares abrieron 441 protocolos
autolíticos en el pasado curso. Si bien es cierto que no se han

considerados casos graves y han sido casos medios, como creo
que era un 30 algo por ciento, 34%, sí que muestra,
evidentemente, las carencias sociales que se reflejan en una
mala salud mental de las generaciones más jóvenes, bueno, y de
éstas también, pero las más jóvenes son las que más nos
preocupan, porque nosotras nos podemos hacer cargo, de
momento. Pero quería preguntarle ¿qué papel juega aquí la
educación 0-3 para prevenir que las futuras generaciones
puedan tener los problemas de salud mental que actualmente
tienen la generación milenial y la generación zeta y,
posiblemente, generación pandemia, también esté afectada? En
relación a esto quería preguntarle si la educación 0-3 puede
paliar esta debacle de salud mental que tenemos actualmente y
qué se ha hecho en relación a esto en la educación emocional
en todas esas escoletes. 

Por último, y ya termino, ¿qué planes hay de mejora de los
derechos socio-laborales de las trabajadoras que están en las
escoletas cuidando de los niños y de las niñas? ¿Considera
usted que se han hecho mejoras durante esta legislatura? ¿Qué
avances ha habido y qué planificación hay para que los
derechos socio-laborales de estas mujeres u hombres pues sigan
avanzando en beneficios?

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Gràcies, directora, per ser avui aquí i a
l'equip que l'acompanya, i també gràcies per la feina feta
aquests quatre anys. Ja no ens en recordam, però hi va haver
dos anys molt complicats, sobretot els primers mesos de
pandèmia i l’inici de curs posterior als primers mesos de
pandèmia, sobretot en el cas de 0-3 poder-ho coordinar perquè
són moltes les administracions, no parlam d'una sola
administració, la Conselleria d'Educació, sinó que parlam
d'ajuntaments, consells i conselleria que es varen haver de
coordinar a l’hora de fer els plantejaments d'obrir, de protocols,
etc. Per tant, les gràcies, no només per allò, per tota la
legislatura, però especialment per allò perquè sabem que hi
vàreu ser, hi vàreu ser, sobretot a nivell també de feina
personal. Per tant, és d'agrair, i sabem també que els
ajuntaments, que són els que tenen la majoria de les escoletes,
ho varen agrair en aquell moment.

És cert que s'ha avançat molt en l'etapa 0-3, per dir-ho de
qualque manera no veníem del desert, però quasi, quasi, i ara
som a la normalitat, no poden dir que siguem punta de llança,
però sí que podem dir que ens trobam dins la mitjana i ens
trobam en una bona situació.

Podríem dir que el model de les Illes Balears és un model
d'èxit quant a la xarxa complementària, és a dir, allò de la xarxa
pública, que són els ajuntaments, bàsicament, eh?, en el cas de
Mallorca, són els ajuntaments, però acompanyats amb la xarxa
complementària, podríem dir que és un model d'èxit.
M'agradaria saber-ho un poc el mateix que li ha demanat la Sra.
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Durán, a veure quines incorporacions o quantes incorporacions
hi ha d’escoletes a la xarxa complementària, tant si entren dins
la xarxa complementària com si només són educatives, però
crec que és important saber-ho, sobretot si la majoria que
passen a ser educatives passen a la xarxa complementària, que
jo crec que deu ser així, però és bo saber-ho.

Això val dir que tenen projectes educatius que s'adapten a
l'educació pública i això és important, és important per al futur,
em referesc. Perquè, al cap i a la fi, i un poc contradient el que
ha dit la Sra. Durán -i em sap molt de greu que no hi sigui- no
és ver que..., és a dir, de les places subvencionades, per dir-ho
de qualque manera, de les places que són gratuïtes l’objectiu és
que de cada vegada hi hagi més places gratuïtes, però l’objectiu
és que de cada vegada hi hagi més places gratuïtes perquè tenen
un projecte educatiu que va en consonància amb la cosa
pública, no perquè siguin places de 0-3, vull dir, hi ha un altre
condicionant i és que entrin a la xarxa complementària, i que
siguin centres educatius i que tenguin un bon projecte educatiu
i, per això, puguin entrar a la xarxa complementària. 

Crec que aquesta és la diferència de model entre uns i els
altres, no tant la gratuïtat, que també, perquè tampoc no han fet
res mai per la gratuïtat, però no només la gratuïtat, sinó també
el model educatiu. Jo crec que això també és important, tant de
la infraestructura com del projecte educatiu, però això també és
important, i crec que saber quanta gent entra dins la xarxa
complementària, com dic, és un model d'èxit.

Crec que és important també, i ho ha dit un poc la Sra.
Santiago, les condicions sociolaborals de les treballadores i
treballadors dels centres 0-3. Crec que hem d’anar cap a la
dignificació, hi anam, eh?, i ho sabem, i en el document marc
també se'n parla. I hi ha una feina feta, entre altres coses perquè
hi ha una plataforma 0-3 que empeny molt fort i que també se'ls
ha d'agrair la feina que fan de forma absolutament
desinteressada de dignificar la professió d’educadores o
educadors en el 0-3, però crec que és important també saber de
què parlam quan parlam de millores laborals i sociolaborals de
les treballadores i treballadors de la 0-3, i també un poc amb la
plataforma 0-3. I amb el món de la societat civil quina relació
heu tengut al llarg de la legislatura i com ha influït també en la
presa de decisions, perquè, al cap i a la fi, tenir en compte la
gent que hi fa feina dia a dia és important, és important. Com
és important també tenir en compte, per part de qui gestiona,
l’opinió de les famílies. Per tant, m'agradaria saber un poc
aquesta relació.

I ja per acabar, perquè tampoc no importa estendre’ns sense
importar-hi, m'agradaria saber..., és a dir, els ajuntaments, en
general, tenen problemes sobretot administratius amb les 0-3,
és a dir, des d’informes negatius d'intervenció a l’hora de fer
front a les despeses de les 0-3, problemes de contractació
d'especialistes per poder fer front als NES i NESE, tenen
problemes de contractació, perquè no hi pot haver interins i que
hi ha una sèrie de problemes administratius a l’hora de fer front
a les 0-3.

M'agradaria saber la seva opinió sobre la possibilitat que el
Govern assumís les competències de 0-3. Nosaltres és un
plantejament que hem fet alguna vegada, que creiem que és
interessant per facilitar la part administrativa, i també la part

educativa, perquè molts d'ajuntaments no tenen, perquè són
ajuntaments petits, la majoria d'ajuntaments de les Illes Balears
els podríem qualificar de petits, no tenen mitjans per fer front
a segons quines qüestions educatives, d'infraestructures, de
contractació, etc. No és tant una qüestió econòmica, sinó una
qüestió de fer front a tot això. Per tant, m'agradaria saber-ne la
seva opinió.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bona tarda a tothom, directora,
benvinguda, però és que quasi no arriba, quasi vostè no té
marge de comparèixer en aquest Parlament, a vostès se la va...
es va introduir una petició de compareixença, ja sé que no és
una qüestió seva, que és qüestió de la comissió, però és que és
curiós saber que la petició de compareixença és del setembre
del 2021. Aleshores entendrà que jo li faci una valoració des
que se li demana, i nosaltres hi vàrem donar suport, molt més
tard, quan es va dur a la Mesa la qualificació de la seva
compareixença, però, és clar, del que es plantejava, la inquietud
de què parlaven els proponents d'aquesta compareixença, aquí
han passat coses, ha passat una llei educativa, ha passat un
Decret 8, han passat dos pressuposts, i, és clar, aquí vostè venia
a parlar de 0-3, amb les expectatives que teníem el nostre grup
parlamentari que s’implementés la gratuïtat i universalitat 0-3,
no 2-3.

Per tant, jo li demanaré dues coses, d'ençà que vostè ha fet
la seva exposició. Vostè ha fet una exposició, jo ho entenc, del
que s’ha assolit, del que s’ha fet, això ja ho coneixem perquè el
conseller ha tengut compareixences parlamentàries per parlar
de pressuposts, un debat d'estat de política general de la
comunitat autònoma, dos, per cert, i, per tant, tot això no li dic
que ja ho sabíem, així com vostè ho ha presentat, però
informació que teníem i hem rebut i hem sol·licitat del
conseller i del seu gabinet per al control que ens pertoca fer als
grups de l'oposició. 

Per tant, sí em permetrà vostè que li demani la part de què
farà amb el 0-1? Hi ha un pressupost, a vostè li queda encara
legislatura i deixen quasi muntat el curs de bell nou, 2023-
2024, o almanco definit. Per tant, de la implementació 0-1,
parli’ns d’aquesta i de la igualtat i territorialitat que hi pugui
haver del 2-3 que encara no hi ha. M'agradaria la seva valoració
sobre el mapa municipal que hi ha perquè les famílies,
evidentment, puguin tenir el dret a l'ensenyança gratuïta de tota
l'etapa 2-3, per a la xarxa que hi ha ara disponible. I llavors si
vostè considera que es garanteix el dret a la conciliació,
especialment de les dones, amb el mapa que tenim ara de
recursos.

M'agradaria..., jo ja no deman autocrítica al Govern, però
crec que vostè té una oportunitat de parlar aquí del que havien
promès, nosaltres encara tenim la fotografia del xumet enmig
d'una plaça major, enorme, en què plantejaven un nombre de
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places i la gratuïtat. Aleshores, crec que és important, no em
parla vostè com a Partit Socialista, em parla vostè com a alt
càrrec, com a directora general, però, és clar, les expectatives
que moltes famílies han tengut amb el que queda de legislatura,
digui’ns vostè el grau de compliment i si arribarà als objectius
que s'ha plantejat a l’inici d’aquest pressupost. Això per una
banda.

Per una altra banda, vostè va saber... el meu company li ho
ha dit, ens consta que el Sr. Joan Mas en tema de
municipalisme està preocupat pels ajuntaments, però la FELIB
li va fer un trasllat, li va plantejar que tal vegada el Govern
també hauria de valorar gestionar les competències en aquesta
matèria, per a aquesta equitat que hi pugui haver, perquè, és
clar, un ajuntament es troba amb una aplicació d'una ordenança
que és molt diferent de la que pugui tenir un altre ajuntament. 

Per tant, em subscric a la valoració que vostè ens pugui
traslladar avui aquí en tema de la gestió. Almanco, nosaltres
creiem en aquesta tornada de competències, és curiós que algú
diu: competències a nivell de l'Estat, no, però a la comunitat
autònoma...!, jo no sé què dirien ara mateix MÉS per Mallorca
i MÉS per Menorca en el tema de tornar competències al
Govern de la comunitat autònoma, quan la tenen ajuntaments
o la tenen els consells insulars. Nosaltres, si això garanteix
l'equitat territorial, la igualtat d'oportunitats a famílies i, per
tant, el mapa territorial amb equitat a tots els municipis,
nosaltres donarem suport evidentment, sempre que estigui ben
dotat i ben gestionat, que les competències les faci, sobretot, si
és una etapa educativa, la Conselleria d'Educació en aquest
sentit.

Aquí s'ha valorat que uns grups conservadors no hi creien
i això..., no ens donam per al·ludits, ni molt manco, no som
conservadors, som liberals i progressistes, però... -fixa’t..., sí,
sí, sí...-, sobretot quan nosaltres duim a la Llei educativa, i
vostès rebutgen, que sigui reconeguda com a etapa educativa
gratuïta del 0-3 i sigui contemplada a la llei, la varen rebutjar,
el pacte de progrés, deu ser súper conservadora -segons vostès-
aquesta gratuïtat a les famílies que permet la conciliació i la
dotació pressupostària d’1 milió d'euros per incrementar places,
que també el pacte de progrés va rebutjar, deu ser súper
conservador això. No, el conservadorisme el varen aplicar
vostès amb el rodillo cap a les nostres propostes liberals en
aquest sentit, però, bé, no és una qüestió d'entrar en debat en
això, perquè..., tot i que qualcú ha fet al·lusions a partits, jo
m’adreç a vostè, directora, i crec que som....

No li faré grans preguntes, m'interessaria aquesta situació
del mapa d'equitat territorial, com està el mapa de recursos
d'educació infantil, amb diferents formats, la complementària
i la pública.

Els reptes que vostès tenen per aplicar els objectius que
s’han plantejat, amb el que queda de pressupost i, evidentment,
un pressupost i objectius connecta amb un altre, vostès tenen
aspiracions de repetir, jo esper que no, almanco amb aquest
pacte que tenen ara muntat, però aquest compliment d'objectius
que tenen vostès anunciat, quins són els reptes: és un repte
pressupostari, és un repte normatiu, hi ha impediments, falten
recursos a la xarxa complementària que hi ha, per tant, hi
hauria d'haver una transformació perquè se n'incorporessin

més? Jo crec que és una informació que ara mateix a les
famílies els deu interessar, i també al col·lectiu de l'etapa 0-3,
que són reivindicatius i que també li han plantejat.

Nosaltres, perquè no sembli aquí que només li fem una
fiscalització, nosaltres reconeixem una evolució, hi ha dades
clarament objectives, no hi havia, hi ha, però, és clar, del que
s’ha anunciat al que hi ha, jo crec que vostès han de tenir una
part, ja no li dic d’autocrítica, però de reflexió, de què és el que
li ha impedit que això s'hagi posat en marxa i què és el que
necessiten per al compliment dels objectius d'aquests valors
que li he plantejat. Sobretot perquè afecta la conciliació, i
nosaltres hem anat molt en la línia de conciliació; nosaltres,
quan ha comparegut la consellera amb el Pla de conciliació,
nosaltres l’hem suportat, però entendrà que dins el Pla de
conciliació la possibilitat que el cent per cent de la cobertura de
l'espai escolar -per dir-ho d'una manera- per als nins i nines,
sigui garantit i no només unes hores o no només uns mesos,
perquè les dones i els homes, pares i mares, els familiars
d'aquests nins i nines, treballen tot l’any.

Per tant, si vostès necessiten més recursos pressupostaris, li
puc assegurar que té una aliança des del nostre grup
parlamentari amb les esmenes al pressupost, i les podem
negociar si tal vegada no és 1 milió d'euros aquí, com li vàrem
plantejar i el varen rebutjar, i ha de ser a una altra banda, no hi
ha cap problema, però vostès no han tengut aquest apropament
i aquesta voluntat de negociar aquestes esmenes; per tant, són
pressuposts que no hem pogut incorporar aquesta
implementació de gratuïtat i, sobretot, el que més ens preocupa:
l'equitat que pugui haver-hi en aquestes famílies. 

Estam en una situació -i ja hi estàvem a la situació dels
pressuposts- de crisi important, d'una elevada inflació i de nous
perfils que entren en la necessitat de rebre prestacions de caire
social. Es pot imaginar les primeres coses que han de pagar
cada mes, encara alguns, o de què s'han de privar i, si no és
amb la quota, és amb la complementarietat i el que suposa,
equipament, material, vestimenta, transport o altres coses. I, per
tant, tenim un repte ara mateix d’inflació i de cost de la vida
que farà que molts de perfils tenguin una situació econòmica i
poder adquisitiu molt important i molt afectat.

I jo crec que és aquesta un poc la reflexió que ens interessa
-almanco al nostre grup parlamentari-, perquè les preguntes que
li han fet altres diputats i diputades, sobretot de l'oposició, però
jo li agraesc la reflexió que ha fet el Sr. Mas, és a dir, els
ajuntaments es troben amb una càrrega administrativa i,
sobretot, una desigualtat normativa i a nivell de contractació,
que dificulta l'accés de moltes famílies, no tan sols a places per
disponibilitat, sinó als ajuts que puguin treure també, o al
suport del professorat i de suport, en aquest sentit. 

I, per tant, li demanaré, són molt concretes aquestes dues
valoracions, més així del mapa territorial, de l’àmbit de les
competències que també li han plantejat, dels seus reptes per
implementar els objectius que vostès han plantejat per a aquest
curs. I això, per la nostra part, ja li dic, ha estat un tema que
nosaltres, des del nostre grup parlamentari, la nostra diputada
ha estat a l'aguait durant tota la legislatura, per tant, la
informació que vostè ha traslladat aquí la coneixem, ens
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interessa la part que vostè encara no ha anunciat i ens pugui
vostè plantejar.

I li diré que nosaltres entenem que s’ha de recollir a la Llei
educativa; vàrem perdre una oportunitat. Quan es fan lleis és
una llei que ha de ser molt ambiciosa, evidentment, no
s’acomplirà perquè va vinculada a uns pressuposts, però un
objectiu de la llei, de plantejar i reconèixer la gratuïtat a l'etapa
0-3, era important. A mi m'agradaria la seva valoració com a
directora, que si això troba en un marc legal, com és una llei,
que no és un decret, que és una llei, ha de tenir aquest
reconeixement al seu articulat, sempre es poden fer esmenes als
pressuposts o una modificació d'aquesta llei.

M'agradaria també la seva valoració sobre la interlocució i
si té un full de ruta que hagi recollit les propostes que li
trasllada la plataforma 0-3, que és un col·lectiu molt divers,
evidentment, de diferents àmbits, idò la seva valoració sobre
aquesta interlocució i full de ruta que puguin haver establert
conjuntament l’administració i la societat civil, en aquest cas,
amb aquesta plataforma. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Ara tocaria el torn del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, però no assisteix. Tampoc
El Pi Proposta per les Illes, ha justificat la seva absència per
motius de salut. Per tant, passarem al Grup Mixt, té la paraula
la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom, i sigui
benvinguda i l’equip. És que no la veig gaire, esperi’s,
permeti’m un moment de desplaçament.

Jo, certament, no li faré moltes preguntes, bàsicament li faré
un parell de reflexions i de manera breu, telegràfica, que és el
meu estil. Vull dir que no la cansaré gaire.

Jo crec que en el tema de 0-3, jo, que venc de Menorca,
vostès saben que estam molt orgullosos del nostre model i, de
fet, jo crec que no cal mirar gaire enfora, n’hi ha prou que girin
el capet cap a Menorca i allà tenen el model que funciona des
de fa més de 40 anys. Ho dic perquè per aquí qualcú ha dit que
semblava que en aquesta comunitat mai no s'havia donat
importància a l'educació 0-3, i jo crec que hi ha una illa que sí
que li ha donat molta importància des de sempre, i és Menorca.

I com s’ha aconseguit? Doncs, fàcilment: una gran
implicació de la societat civil amb les institucions i s’ha arribat
sempre a acords. És a dir, quan existeix la voluntat d'arribar a
un acord, s'aconsegueix. I torn a insistir, el cas de Menorca és
paradigmàtic per posar l’exemple. 

Vostè ha fet una anàlisi i una explicació molt global -ho
entenc- però sense entrar una mica en detall per a cada illa, com
funciona. Jo entenc -torn a insistir- que en el cas de Menorca
segurament és l’illa que manco els preocupa, per la situació que
tenim, però sí que m'agradaria veure com funciona i com

s'implementa, sobretot a Mallorca i a Eivissa, que són les dues
illes amb més dificultats, sobretot a nivell de gran ciutat. 

I, per exemple, un altre exemple de la implicació que té
Menorca amb la d'Educació és que el consell insular ha fet una
aportació econòmica per complementar la resta d'hores que el
Govern no..., aquestes 4 hores que dona el Govern, doncs per
arribar a les 6 o 7 hores, el consell fa aquesta aportació. Tenen
el mateix comportament la resta de consells per ajudar, a donar
aquesta mà d'ajuda, no només el Govern, sinó a qui realment ho
necessita, que són les famílies?

Després hi ha un altre tema que m'interessa, i és que en el
document marc, L'educació dels infants 0-3 i la necessària
equitat, al seu capítol quart, fan tot un seguit de recomanacions,
no sé si les segueixen, si les pensen seguir, si les tenen en
compte a l'hora de fer tot aquest..., bé, sobretot per millorar,
hem parlat molt de la gratuïtat del 0-3, però jo crec que el que
és més important, a banda de la gratuïtat, és l'excel·lència
educativa, no?, i crec que també és molt important perquè jo
crec que precisament un dels valors que té 0-3 és que permet
detectar aquestes problemàtiques abans de temps,
problemàtiques econòmiques, problemàtiques de salut dels
infants, que potser no s’han detectat prèviament, i 0-3 és un
moment fantàstic per detectar aquestes vulnerabilitats. Llavors,
per arribar a aquesta necessària equitat, segueixen aquestes
recomanacions que els varen fer tot aquest grup d'experts?

Idò ja està. Moltes gràcies. És el que té intervenir la darrera,
que tothom ha parlat molt, sap?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara tocaria el torn, una altra vegada, a
la directora general, pot continuar en voler.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRIMERA
INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA
(Amanda Fernández i Rubí): 

Només necessit un moment, Magdalena, si em pots posar...,
per jo veure..., perquè d’algunes de les preguntes que són més
de dades sí que tenc informació, però no veig aquí..., com que
no em surten totes les diapositives, és per poder-les trobar
fàcilment.

(Remor de veus).

Gràcies. Bé, si després em voleu passar qualque cosa... el
que vulgueu.

Jo contestaré així una mica en global, esper poder contestar
totes les preguntes, les propostes que han sorgit aquí.

Jo crec que, efectivament, un poc per on has acabat, però
també crec que és important i necessari, ho he comentat, el full
de ruta s’ha basat molt en aquest document marc. De fet, gent
que treballa amb nosaltres a l’IEPI també formava part
d'aquesta comissió d'experts i ens hem reunit, que això és una
pregunta que ha sorgit a diferents moments, tant per part de
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Ciutadans com per part de MÉS, molt sovint per no dir que fins
fa mig any, un pic mensual amb la plataforma de l'Assemblea
0-3, i és veritat que, com dic, fa mig any hem posat aquestes
reunions cada dos mesos, perquè hem posat en marxa la
Comissió de planificació, la Comissió de coordinació
educativa, on també hi estam representats i on també hem de
retre comptes, i amb una agilitat també de comunicació de tu a
tu amb la gent de l'Assemblea i la Plataforma. 

Per tant, sí que crec que hem fet una feina conjunta i que
hem d'agrair, com s'ha fet aquí, que ens hagin donat aquesta
empenta, tant a la passada legislatura com en aquesta. 

Aquest document marc, que, com he dit, ha estat full de
ruta, si que fa una anàlisi, m'ho demanava la Sra. Durán, però
l'anàlisi de com ens trobàvem territorialment està totalment fet
en aquest document marc, en aquell moment, a l’inici de
legislatura. Per tant, l'únic que hem de fer és, per una part, és
públic i estan publicades al BOIB, totes les convocatòries que
jo he comentat, que diuen cada ajuntament, cada municipi
quantes places crearà i quina dotació econòmica se’ls donarà
per a aquestes places. 

Per tant, si es vol obtenir aquesta dada, no?, gent -com hem
dit aquí- de la Comissió d'Educació que està interessada per
aquest tema, es poden extreure perfectament les dades i també
ens poden demanar per escrit, ara que veig a Aurora per aquí,
que donem aquestes dades i les facilitam fent la suma.
Nosaltres no hi tenim cap problema. 

El document marc parla d'un full de ruta que, en cap cas, no
parla d'un cent per cent quan parla d'universalització, per
diferents motius: un, perquè..., i això és una apreciació
personal, ja m'agradaria a mi que a 0-1 poguéssim augmentar
altres mesures de conciliació a l’àmbit estatal i no tantes places
d'escoleta, que hi han de ser, perquè la realitat de les famílies
són molt diferents, però això per començar.

Després, perquè hi ha famílies que tenen aquesta opció, per
això treballam també, i  Menorca també hi fa molta feina, en tot
el tema d’aquells espais que ofereixen per a famílies amb
infants que no escolaritzen, però que necessiten aquesta relació,
aquestes habilitats parentals que també es treballen en aquests
llocs. Per tant, no parlam mai d'un cent per cent, sempre parlam
que el que seria òptim ronda un 65% o un 70% de places
d’universalització.

Dit això, he de dir que la proposta que es fa en aquest
document marc també parla d'una primera aposta de
convocatòria de places que arriba al voltant d'un 37,5% de
places en aquest marc de terminis. Si això s’acompleix,
nosaltres arribàrem a un 40% -de mitjana, eh?-, després, és
veritat, i això ha sortit en diferents ocasions, que territorialment
hi ha zones que estan molt bé, de fet a la convocatòria de
creació Menorca no ha hagut de sol·licitar cap creació perquè
es troba per sobre d’aquest percentatge, es troba en aquest
òptim, a més, però sí que és veritat que hem hagut de fer feina
en tema de millores de sosteniment, en millores dels equips
d'atenció primerenca, en formació, perquè, efectivament, és
molt necessària la quantitat, però és molt necessària la qualitat. 

Per tant, com dic, en aquell marc hi ha una anàlisi, podem
tenir les dades actuals, i, efectivament, quan nosaltres parlam
que falten places, jo crec que ho hem dit sempre, ho diu el
document marc, però és que fa molt mal aconseguir places quan
tens èpoques de quatre anys que no se’n construeix ni una. En
aquell moment, que, a més, parlava ara de Menorca, però que
també es varen construir a l'anterior legislatura progressista del
2007 al 2011, on hi va haver també una inversió per part de
l'Estat del Govern Zapatero, es va construir, però a la següent
legislatura no es va construir res; de fet, varen retornar més d’1
milió d'euros que s'havien donat per a creació de places, es va
retornar a l'Estat. 

És clar, després ens tornam posar en marxa, no és fàcil la
maquinària administrativa, tots la coneixem, tant municipal
com també autonòmica, per tant, ens hi tornam posar i
construïm places, totes les que puguem i més. De fet, hem refet
la convocatòria, n’hem fetes tres: una amb doblers propis, una
altra amb fons europeus per crear més places, i ara es fiscalitza
la següent, que són 400 places noves més ajudar, com he dit, en
una situació tan greu com ara, on les obres són molt difícils de
dur endavant, amb un augment de pressupost i de terminis
perquè es puguin dur endavant. I es fa camí caminant, és clar,
quan t’atures de caminar les coses no funcionen. 

Per tant, nosaltres què hem fet? Caminam, i fem tot això i
posam en marxa la gratuïtat de manera progressiva. Així ho diu
la Llei de les Illes Balears, de fet, he llegit l'article i l'he posat
aquí, l’article concret del capítol 2, 7.2, que diu que regular és
per fer-la universal, per arribar progressivament a la gratuïtat
i per donar equitat i qualitat educativa. 

Hem mirat les dades i en el 2021, que són aquests infants
que ara fan 2-3 anys, parlam de més de 9.000 naixements, en
aquest cas, que són els que ara farien 2-3 anys, no arriben als
9.500, estan entre i entre, els naixements. Per tant, aquesta dada
del 70% que ens repeteixen una vegada rera l'altra, i que perquè
la torni repetir no és més veritat, no és així, no és així perquè,
per una part, com dic, tenim aquestes dades de naixement, però
és que tenim autoritzades 5.350 places, de les quals més de
4.500 són gratuïtes, les que no ho són és perquè són de centres
autoritzats privats, els quals, com he repetit, sempre poden
entrar a la xarxa complementària, sempre ha estat així i
continua essent així. Després, a més, tenim les dades que m’heu
demanat i veureu quin canvi, quina progressió d’escoletes
privades que s'han incorporat a la xarxa complementària.

 Per tant, hi ha un 84% dels alumnes escolaritzats que
ocupen una plaça gratuïta.

Si parlam de taxa d'escolarització, com diem, idò
pràcticament un 60%, però és que nosaltres hem dit que l’òptim
en aquesta edat és d'un 70. Per tant, hem de continuar fent feina
de totes, totes, però tampoc no ens hem d’inventar, i, com he
dit, que es repeteixi la mateixa mentida no la fa veritat, i hem
de continuar treballant i creant places. Per això, com he dit, fem
diferents convocatòries.

I en les guarderies es va donar el mandat que es regulessin,
com bé heu dit i he dit jo també, als consells insulars, però,
com que ha sortit aquest tema, efectivament, vull dir, a
Menorca està aprovat i publicat el reglament el 5 de febrer del
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2022; a Mallorca es troba en tramitació, de fet, està pendent
d'aprovació del Consell Rector de l'IMAS i de la tramesa al
Consell Consultiu ja. A Formentera, amb la creació de places
públiques que hem fet que s'han adherit a la convocatòria, més
una reconversió d'una de les escoletes, si jo no ho record
malament, que hi ha allà, és que acompleixen, vull dir, no tenen
aquesta problemàtica, no hi ha guarderies, perquè tenen places
per a tothom. Però a Eivissa, ni está ni se la espera, vull dir
que... jo crec que a tothom se li ha de posar... quan parla, no?,
crec que moltes vegades és molt fàcil parlar si no contes res
més, però jo crec que hem de contextualitzar el moment en què
ens trobam.

L’escolarització comença la setmana que ve, per tant, a
l’oferta educativa, que això també m'ho han demanat, ja surten,
perquè no hi hagi sorpreses, ja surten les previsions de places
que hi haurà el curs que ve d'aquelles escoletes que ens han
demanat formar part de la xarxa complementària, d'aquelles
escoletes noves d’ajuntaments que ja estan autoritzades, i això
ja es recull a l'escolarització que comença la setmana que ve.
Per tant, gratuïtat 2-3, més places i, també m'ho han demanat
això, per suposat, governarem i farem extensiva la gratuïtat: la
previsió és primer començar per 1-2 i després 0-1, aquesta és
la previsió. 

És veritat que fem molts de càlculs i hem de fer molta feina
de comptabilitat perquè, com que cream places, el pressupost
sempre augmenta i canvia, perquè augmentam places, perquè,
a la vegada fem totes aquestes convocatòries, tant de xarxa
complementària com de xarxa pública.

I les guarderies, el Consell de Mallorca, per exemple, el que
ha fet és: es troba en tràmit la reconversió, no afecta tant a
Menorca que va regular, però tampoc no hi ha tantes
guarderies, però, per exemple, a Mallorca i a Eivissa, que
preocupa, però a Mallorca, que ha fet la feina, ja té en ment
diferents espais. Un, si jo pos un reglament he de donar uns
ajuts perquè s'adaptin, perquè el que no hi ha d'haver són
xibius, és a dir, o ets educatiu o, si no, que per a mi haurien de
ser educatives, però és ver que hi ha d'haver un trànsit i hem de
ser conscients, és a dir, un tram, una transició, perdó, i hem de
ser conscients, fan uns ajuts per al control que nosaltres fem de
reconversió perquè es puguin adaptar els que es puguin adaptar,
i els que no es puguin és que no són aptes per atendre infants de
0-3, amb seguretat i amb tota aquesta part pedagògica que hem
explicat, no només pedagògica, sinó de cura d'infants. 

És que, a més, però, va sorgir la casuística que hi ha
escoletes que es reconverteixen i el que ha fet el Consell Insular
de Mallorca ha estat ajudar aquelles escoletes que es
reconverteixen, però encara no formen part de la xarxa, perquè
puguin donar ajuts a les famílies perquè sigui gratuït el 2-3.
Això és fer feina en col·laboració amb institucions, amb
ajuntaments, que és veritat que hi ha molta diferència on
governen uns i on governen uns altres, jo crec que això és així. 

L’IEPI, tenim el número d’ara? Sí? És per aquí...

(Rialles de la intervinent)

..., és que l’IEPI quan es va començar, us ho podria dir, hi
havia tres persones i un administratiu, però, és clar, ara... -no ho

trob això, si m’ho podeu cercar- i, si no contaré, diré els noms
i així me’n recordaré. Quan va començar la legislatura del
2015, hi havia dues persones, quan va començar la legislatura
del 2019 hi havia aquestes quatre persones que he dit, tres
persones i un administratiu. Actualment som deu persones, que
hem anat incorporant perquè hem anat, nosaltres sempre ho
diem, és que l’IEPI és com una conselleria “mini” perquè s’hi
fa un poc de tot, es fa l'escolarització, es fa el pagament, es fa
tot això, i tota la part importantíssima pedagogia de formació
i d'acompanyament, que també es fa des de l’IEPI. 

Tenim una graella del pressupost de l’IEPI, només és de la
legislatura... -ara mirava si trobava... aquesta?-, sí, és d’aquesta
legislatura, quan vàrem començar el pressupost de l'IEPI era
d’uns 5 milions, actualment això, perquè hem introduït totes
aquestes millores i aquesta creació. Crec que és impactant de
veure la mida.

Després, una altra de les preguntes recurrents, que era el
creixement del nombre de la xarxa complementària, si ho
recordau he dit que el 2019, quan es va crear, eren aquests 35,
la previsió del curs 2023-2024 són més... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., sí, però és mal de fer endevinar el número exacte, 83, eh!,
sobretot hi ha hagut... ha estat... que és creixement progressiu,
perquè no se sabia què era, això era una cosa nova. El primer
any només els deies: entres a xarxa pública i has de fer
l'escolarització amb nosaltres i veurem què passa, no? A poc a
poc es varen donar els... -ja ho diré-, la convocatòria de
sosteniment per a ells també, a poc a poc es van compassant
amb la xarxa pública, però no era fàcil atreure. Per tant, hem
més que duplicat, en aquest cas.

Tots els ajuntaments, ara no hi és la Sra. Santiago, però tots
els ajuntaments que tenen escoleta han signat el conveni de
gratuïtat i, a més, han pagat, és a dir, han cobrat. En el cas que
no facin això, bé, nosaltres, després, a l’hora de justificar, que
els haurem de demanar la justificació, tendran un problema i
hauran de retornar i hauran de donar la cara a les seves famílies
dels seus municipis, perquè tots els ajuntaments que tenen
escoleta han firmat el conveni i, de fet, han cobrat. 

A Eivissa, efectivament, té un problema de places, hem de
dir que a la nova convocatòria, aquesta de 400 places, sí que
s’han plantejat noves places a diferents municipis d'Eivissa, no
vull dir només a..., no parl d'Eivissa Vila, sinó d'Eivissa, en
general, i hem tengut una relació estreta amb Eivissa Vila
perquè sabem com de complicat és allà quant a solars, quant a
densitat de població i hem intentat fer una feina conjunta amb
l'Ajuntament de Vila perquè sabíem de la necessitat, de fet,
crec que és amb l’ajuntament que hem tengut més reunions.

M’han fet una pregunta concreta, que era el servei d'estiu.
El servei d'estiu, així com a la resta d’etapes educatives, són
escoletes d'estiu; en aquest cas no és escoleta d’estiu, és una
escoleta 0-3, no és que no sigui una escoleta d’estiu, és una
escoleta d’estiu però no és una escoleta de lleure, perquè, com
sabeu, el lleure és a partir de 3 anys. Per tant, per ara la
gratuïtat, igual que a la resta d’etapes educatives, és amb el
calendari escolar que comença el setembre fins al juny.
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Tema de les condicions sociolaborals. Jo crec que ho diré,
ho arrodoniré un poc amb la pregunta dels reptes que m'han
presentat des de Ciutadans. Crec que tenim quatre reptes
importants: un, continuar el creixement de places d'oferta
educativa. Sí que he hem agafat, com he dit, el document marc
i acomplim el que diu el document marc, fins i tot una mica per
sobre del percentatge, però sabem que a la societat de les Illes
Balears fan falta més places. 

Un altre repte, ja ho he dit, continuarem amb la gratuïtat i
serà una realitat a tots els nivells la pròxima legislatura.

I després, i això ho ha traslladat el conseller en diferents
ocasions els darrers mesos, dos reptes importants que ens
queden són: un, deliberar..., delimitar molt bé quines
competències ha d'assumir cada institució, i aquí parlam,
primer, de Govern central, perquè el Govern central la seva llei
diu que això és una etapa educativa, per tant, necessitam que el
Govern central també s'impliqui en aquest tema, com a
Conselleria d'Educació, i què ha de ser competència municipal.
Per tant, això és un tema pendent que és el repte de la pròxima
legislatura, igual que les condicions sociolaborals de les
educadores. 

És veritat que nosaltres no tenim competència directa, però
és veritat que, com a govern, hem de mitjançar i hem de
treballar, perquè això és un tema d'un conveni laboral en el qual
s’ha de fer feina; hem de tenir en compte que Menorca,
Calvià... hi ha municipis que tenen uns convenis específics i
que són uns convenis ben treballats i que les condicions
sociolaborals estan bé, però n'hi ha d'altres que el conveni
laboral que tenen, que és el bàsic que hi ha estatal, és molt
precari. I si hem de donar la importància que toca a aquesta
educació 0-3 crec que és de justícia, i així ha de ser, que
almanco mitjancem i intentem aconseguir aquest treball
conjunt.

L’altre dia es parlava des del Govern què s'ha fet amb les
treballadores de les residències privades, per tant, jo, quan vaig
sentir això, dic: és que està claríssim, nosaltres hem de fer el
mateix.

Això jo diria que són els quatre reptes que ens queden
pendents. 

I ho torn repetir, crec que ho he explicat això de les 4 hores,
és una etapa educativa; a les etapes educatives la part gratuïta
és l’horari d’escolarització bàsica i, en el cas de Primària són
5 hores, i en el cas de 0-3 són 4 pel motiu que he explicat,
perquè hi ha una ordre que diu que no pot estar més de 4 hores
sense una ingesta completa. És bàsicament per això, perquè si
en lloc de 4, i allà digués que els infants poden estar 5 hores, ho
faríem així, però diu 4.

Les escoles matineres són escoles matineres, i amb el Pla de
conciliació, que també m’ho han demanat, fa dos anys que
reduïm el cost de les escoles matineres dels centres de les altres
etapes, parl. Per tant, aquests ajuts vénen del Pla
corresponsables estatal, l’any passat vàrem dedicar 750.000
euros per a les escoles públiques, enguany són 1 milió d’euros,
300.000 euros per a concertada. I la pròxima passa és veure
com regulam aquest ajut a les escoletes matineres.

No ho podíem fer, perquè fins que no hem posat la gratuïtat,
els centres, les escoletes no tenien els trams estipulats. Ara,
totes les escoletes ja tenen el tram d’escoleta matinera, idò ja
podem fer un ajut per a escoleta matinera, però abans, en base
a què?, no tenien un horari concret d’escoleta matinera, alguna,
però si és un ajut, és un ajut per a tothom. Per tant, és la
pròxima passa que ja hem parlat també amb Presidència,
perquè aquests doblers del Corresponsables així ho permeten.

I amb aquests doblers del Corresponsables, ja que m’ho ha
demanat la Sra. Durán, s’han invertit 4.600.000 euros, no
arriben als 5 milions, 4.600.000 euros i ha estat el primer
pagament de gratuïtat, s’ha fet amb aquests doblers, és del
setembre al desembre. La resta, aquest segon pagament, que va
de gener a maig, ja s’ha fet amb pressupost propi, i el de maig
i juny també es farà amb pressupost propi.

Després em quedaven dues coses concretes i crec que no
m’he deixat gaire més, se m’ha demanat per l’esmena de
80.000 euros d’Unides Podem, per als greument afectats. No és
que hi hagi 80.000 euros, és que hi ha molts més euros en
aquesta partida, perquè no hi havia aquesta partida en els ajuts
de sosteniment de xarxa complementària, es posen nous, i
només de xarxa complementària hi ha quasi 70.000 euros, més
l’augment que hem passat dels 6.000 euros a 10.000, de tota la
resta de sosteniment, suposa un augment molt més gran
d’aquesta partida, que no 80.000 euros.

En el mateix sentit, també Ciutadans ens ha posat que...,
demanava un augment d’1 milió d’euros per a més places. Però
és que la convocatòria que els he comentat, que ara es fiscalitza
és de 7 milions d’euros, però aquests no hi eren, perquè això
són doblers MRR, per tant,...

I no sé si em deix qualque cosa, perquè hi havia molts de
temes, però, bé, supòs que si algú més vol que li comenti.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. En tot cas, si vol matisar alguna
cosa, hi ha un torn de contrarèplica. Ara vendrien les rèpliques
dels grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Casanova pel Grup
Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, jo tampoc no volia gaire cosa
més. Crec que, ja ho he dit abans, s'han fet passes molt
importants perquè partíem de zero, o de menys 2,5%, ho havia
dit abans, i, per tant, crec que és important això.

Crec que aquesta etapa sí que està contemplada a la LEIB,
com a tal, està contemplada com a una etapa que té tendència
a la universalitat i a la gratuïtat. Per tant, crec que així es
treballa. 

Jo vull donar les gràcies a la directora general i
especialment a l'IEPI, per la feina ingent que es fa. Jo, quan
vaig començar, fa dues legislatures, com a diputat, vaig veure
que l’IEPI allò era un desert, per això li he preguntat per com
ha crescut en estructura, perquè del que vaig veure al que es fa
ara hi ha hagut un creixement exponencial. Jo crec que la feina

 



EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 93 / 2 de març de 2023 1487

que..., l’IEPI també neix arran del Pla Educa 3, que va posar en
marxa també un govern progressista a nivell estatal i a nivell
d’aquí, i crec que són les passes que s’han de fer.

Què n’hi ha prou? Jo sempre ho dic, en educació mai n’hi
ha prou. Què hem de seguir? És clar que hem de seguir, hem de
seguir invertint, i molt, per fer de l’educació infantil una etapa
educativa 0-3, una etapa educativa, i la resta també, una
educació de qualitat.

I res més, jo sí que vull deixar constància que em preocupa
molt el tema de les guarderies, sobretot a Eivissa, perquè a
Eivissa hi ha una oferta prou al·legal, il·legal, diguem-ne com
vulgueu, d'espais infantils que no són educatius, i crec que hem
de treballar en això, i aquests no s'han regulat perquè el consell
insular no ho ha volgut, ho podem dir així de clar.

I sols una pregunta, arran del comentari que ha fet, que ha
parlat de l’anàlisi de naixements i concretament de l'anàlisi de
naixements que surten les places que fan falta, el 37%..., el
70% que seria l’òptim i d’altres, però a zones com Eivissa, i dic
a Eivissa perquè a Primària i a Secundària passa, tenim un
problema greu, hi ha un problema generat pels nouvinguts, i jo
li volia demanar si també s’ha detectat l’arribada de nouvinguts
a 0-3 i com es planteja l’escolarització d’aquests 0-3, perquè sé
que de cada vegada n’hi haurà més i aquest problema de
Primària, si volem l’etapa educativa 0-3, també potser que
arribi. I és un plantejament..., simplement és un comentari arran
d’això.

Res més, moltes gràcies per les explicacions i crec que
anem per molt bon camí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per MÉS per Mallorca té la paraula
el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, seré molt breu perquè em parteix el bus i no és qüestió
d’haver de quedar per Ciutat. Però, moltes gràcies, s'agraeixen,
és veritat, les explicacions i, a més, molt ben plantejades.

Vull reforçar la idea de 0-3 com a etapa educativa, creiem
que és una fita que s'ha assolit, que ara ja pràcticament ningú
no posa en dubte i que hem de seguir treballant perquè així
sigui.

També és molt interessant la reflexió que ha fet al principi,
quan parlava de la importància de la 0-3 a l’hora del creixement
personal, cognitiu, etc., de les persones, i que l’hem de seguir
treballant a través d'aquesta etapa educativa i de tenir
infraestructures i educadores i educadors adequats.

I li torn fer la pregunta, que crec que no l'ha contestada, que
és la de les competències...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., l’ha con..., idò no..., ho escoltaré per YouTube, deu ser un
moment que he sortit.

Res, això. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Popular té la paraula ara el Sr.
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, directora, moltíssimes gràcies
per les seves explicacions. Bé, jo em reafirm en el que ha dit la
meva companya Sra. Durán, bàsicament perquè crec que la
majoria de les qüestions que ha afirmat són les correctes i estan
fonamentades.

Bàsicament, volia confirmar que, efectivament, li ha
demanat respecte del finançament de les ajudes que s’han fet en
aquest moment a 0-3, que, efectivament, els 4 milions i busques
provenen del Pla de conciliació, el que s'ha pagat en aquest
moment, per tant, de fons propis, el Govern en aquest pla, en
principi, no ha aportat fons, sinó que són del fons de
conciliació, he entès del que ha explicat. I que, després, els dos
trimestres posteriors, sí que seran amb fons del Govern, entenc
que és així.

Després, li demanaria una qüestió, ja que parlàvem de
temes laborals, si el Govern considera que és una etapa
educativa i que els centres homologats, bé siguin de la xarxa
pública o bé siguin privats, adherits a la xarxa pública, són
centres educatius, quin és el motiu pel qual la conselleria no
considera que... no valora l’experiència professional de
persones amb la titulació quan són interins, que és una de les
reclamacions dels interins, que la conselleria no atén ni en fa
cas, quan vostès mateixos afirmen que són centres educatius
que són dins una xarxa educativa pública, són persones amb la
seva titulació i, en canvi, no tenen cap valoració a efectes de
participar en processos d’estabilització funcionarial o a efectes
de comptabilitzar com a feina en centres educatius?

I després, jo crec que les compareixences estan fetes perquè
la persona que ha de comparèixer faci la seva explicació i els
diputats li facin preguntes, no per fer un debat entre els
diputats, però, com que veig que, per al·lusions, els meus
companys deien que el PP o la dreta no havia fet res en tema de
matèria d'educació infantil, jo faria simplement un record: jo
crec que han tengut un lapsus de memòria, l'educació infantil té
dos cicles, el primer cicle i el segon cicle, i va ser un govern del
Partit Popular el que va impartir precisament, que va posar en
marxa la gratuïtat al segon cicle d'educació infantil. Fa temps,
ja sé que tal vegada el Sr. Casanova no se’n recorda d’aquest
tema, però crec que açò són dades històriques que són així, i,
per tant, crec que no és correcta la seva acusació. 

No crec que sigui el moment d'entrar en el debat d'aquestes
qüestions, però, vistes les al·lusions que es feien, vull recordar
que, precisament, l'educació infantil és educació, a les dues
lleis d’educació, de caràcter voluntari, tant al primer cicle com
al segon cicle, són voluntaris, però les dues es troben tant a la
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llei estatal... a les dues darreres lleis estatals com a etapa
educativa voluntària.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I, per tant, crec que és important reconèixer que en el seu
moment sí que es va fer un esforç important per les
administracions públiques perquè el segon cicle sigui... va ser
gratuït, i és gratuït a més als centres públics i als concertats.

I res més, moltíssimes gràcies per les seves explicacions i
esperem que aquests objectius que s’han plantejat es puguin fer
realitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Per Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. No faré gaire ús de la rèplica, només li
faré una reflexió perquè m'he d'absentar a un altre acte i, per
tant, no sabré la seva rèplica en aquest sentit.

Li he de plantejar que el full de ruta i el pla que vostè ha
plantejat, el pla marc, per a nosaltres és important que vostè
vinculi i defensi la igualtat territorial..., perdó, l’equitat
territorial, la igualtat d'oportunitats i la conciliació, perquè està
vinculat, i per a nosaltres és un... es troba dins l’ADN de la
nostra reivindicació en aquest sentit, el 0-3 garantit.

I m'ha agradat una reflexió que ha fet el Sr. Casanova,
perquè jo compartesc els nouvinguts, la diversitat cultural en
aquesta comunitat autònoma per l'èxit que vostè ha plantejat
també ha de ser un eix transversal, perquè hi ha un àmbit
cultural, àmbit de recursos, àmbits de desconeixement dels
drets i obligacions que tenen... o drets i obligacions que tenen
les famílies nouvingudes i, per tant, aquest factor transversal és
també fonamental, el tema de la diversitat de la nostra
comunitat autònoma. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, només vull agrair les explicacions i el debat
que ha sortit aquí. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara la Sra. Fernández té el torn de contrarèplica.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRIMERA
INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA
(Amanda Fernández i Rubí): 

Començaré, idò, comentant el tema dels nouvinguts. La
veritat és que la realitat que ens trobam és que, en general, els
nouvinguts arriben en etapes a nivells superiors, més grans.
Però sí que és veritat que sovint els nouvinguts, i depenent
també de la zona i la cultura de la qual provenen, tot d'una quan
arriben el que els passa pel cap no és anar a cercar una escoleta.
Però, per això crec que són importantíssims aquests espais de
què parlam per treballar amb família i infants, que moltes
vegades es fan durant el primer 0-1 anys o 1-2 i després d'allà
mateix aconseguim que els escolaritzin almanco en el darrer
curs del primer cicle d'educació infantil. 

Ens podem trobar casos..., i pel que fa, igual que a la resta
d’etapes educatives, és que demanes una escolarització fora de
termini. Quina és la diferència? Que a la resta d’etapes
educatives tenim places per a tothom i això és el repte que
tenim encara per continuar treballant en places. Això ens pot
passar a Menorca, ens pot passar a Calvià, que també té..., però
no a tots els municipis, no?

Sr. Lafuente, dos termes només quant al que vostè m'ha
comentat, jo crec que aquí, quan parlàvem del que havia fet el
Partit Popular en educació infantil, parlàvem del que parlam
avui, que és de 0-3, jo crec que una mostra que tenim és
aquesta, això és l'evolució de les ajudes que es varen donar a
les escoletes públiques, perquè no hi havia xarxa
complementària en aquell moment, això és l’evolució. En
aquest primer... al 2011 es va baixar en la dotació l'ajuda que
donàvem als ajuntaments i, per això, els ajuntaments, quan
vàrem començar a tornar a fer feina amb ells, estaven molt
temorosos, perquè deien: però, aquests convenis que ens feu no
ens els podeu fer més llargs? De fet, els convenis de gratuïtat
són per a quatre anys per donar-los tranquil·litat. Jo crec que
això és molt significatiu, al 2015 zero euros per a les escoletes
públiques. 

I quant al tema de gratuïtat, que crec que em dec haver
explicat malament, el que he comentat és que, efectivament, el
primer pagament, que s’havia de fer de setembre, octubre,
novembre i desembre, amb pressupost del 2022, sí que va ser
amb quantia del Corresponsables, que és estatal, perquè s'hi
podia destinar aquesta quantia. Nosaltres ara, en el nostre
pressupost, ja tenim els dos següents pagaments d'aquest curs,
que és el que va de gener a maig, i després maig i juny, amb
pressupost propi, més, ja també, el primer trimestre del curs
vinent. Però això sí que ja és amb pressupost propi. El que s'ha
pagat és el primer pagament perquè era dins el curs anterior, no
amb pressupost del 2023.

I jo només vull dir que crec així com va sortir aquella PNL
que va sortir del Parlament, aquest document marc fet per
experts, jo crec que aquesta empenta de la Plataforma, jo crec
que quan es treballa en col·laboració amb diferents institucions,
amb persones del tercer sector i amb l'equip que tenc a la
conselleria, i vull agrair-ho, i que Rosa també ho transmeti a la
resta de l'equip de l’IEPI, crec que es poden fer realitat moltes
passes que ens queden per fer, però, com he dit, el camí es fa
caminant, i jo crec que ja hem començat a fer aquesta tasca tan
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necessària perquè 0-3 sigui una etapa educativa i de qualitat i
d’igualtat d'oportunitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández, per la seva explicació, crec
que ha quedat constància de la importància d'aquesta etapa
educativa i de la bona feina que fan. I vull animar-les a seguir
per aquest camí.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam ja la sessió.
Moltes gràcies.
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