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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

27 de novembre del 2018

Iniciativa presentada per
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Enrique CASANOVA I PEIRO
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Andreu ALCOVER I ORDINAS (PORTAVEU TITULAR del GRUP
PARLAMENTARI SOCIALISTA)
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Davant la necessitat de seguir amb l’impuls a l’Educació
Infantil i una vegada analitzades les conclusions de la Comissió d’Educació 0-3, resulta urgent
que es prenguin mesures per avançar en l’escolarització d’aquestat etapa i per això es presenta
aquesta proposta per a la qual se sol.licita la tramitació pel procediment d'URGÈNCIA.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Millora de les condicions d’educació infantil 0-3.
Contingut de la iniciativa :

El reconeixement de l’Educació infantil com una etapa cabdal a l’educació de tothom és més que
acceptada. Ningú posa en dubte la importància que té aquesta etapa en el desenvolupament
afectiu, emocional i cognitiu dels infants i que resulta decisiu en la millora dels resultats
acadèmics en etapes posteriors.
Des del Govern de les Illes s’està impulsant l’escolarització infantil i l’augment de les places
escolars disponibles mitjançant un impuls pressupostari significatiu de l’IEPI. Aquest gestiona
directament centres i tramita convocatòries d’ajuts a la creació i manteniment de places escolars
d’educació infantil amb un pressupost creixent des de 2016.
Al Reial Decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre el traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament
no universitari es contempla el traspàs de l’educació infantil entre les competències transferides i
es fa la proposta econòmica corresponent al servei i instal·lacions que en aquell moment estaven
funcionant.
En el moment en què es realitzaren aquestes transferències, es varen fer amb una educació
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infantil que contemplava l’escolarització d’infants de 4 i 5 anys de manera generalitzada. De
llavors ençà, s’ha anat ampliant la cobertura dels serveis en educació infantil i s’ha generalitzat
la cobertura i escolarització al 100 % d’una població que, a més, ha crescut exponencialment des
del moment d’acceptació de les transferències, cosa que en el major número de les Comunitats
Autònomes no s’ha donat per una disminució demogràfica. Aquesta variable demogràfica està
retardant la generalització de l’educació en etapes primerenques i cal que es prengui en
consideració per tractar de cercar una situació equitativa i justa.
Ara, cal que seguir amb aquest impuls a l’etapa educativa i, per tant, resulta necessari que, per
part del Govern de l’Estat es consideri prioritària aquesta etapa educativa des del 0 anys i es faci
una aposta ferma per donar-li el pes pressupostari i de dotació adequada a les diferents
comunitats autònomes.
Igualment , cal donar un impuls a l’etapa mitjançant una major regulació i ordenació de l’etapa
completa tant a nivell organitzatiu com curricular per arribar a convertir-la en una etapa més .
A més , si volem que les famílies reconeguin la importància educativa d’aquesta etapa, cal
impulsar tot una sèrie de mesures complementàries que facin més atractiva aquest etapa no
obligatòria, cosa per la qual , s’haurien d’afegir tot una sèrie de mesures en diferents àmbits que
fessin més fàci la conciliació familiar i laboral.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a reconèixer plenament el caràcter
educatiu de l’etapa d’Educació Infantil 0-3 i a iniciar una millora en la competència en matèria
educativa a les diferents Comunitats Autònomes, mitjançat l’adaptació i actualització la dotació
pressupostària de la transferència en Educació que es va realitzar sense contemplar aquesta
etapa com educativa amb caràcter complet.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a facilitar mesures urgents per a la
creació, consolidació i reconversió de places d’educació infantil de 0-3 anys i donar resposta a
les necessitats d’escolarització en aquest nivells.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a treballar en la regulació i
ordenació d’aquesta etapa educativa des del punt de vista curricular i organitzatiu.
Assabentament grup,

Enrique CASANOVA I PEIRO

Andreu ALCOVER I ORDINAS
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