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Llars d’infants
En relació amb la informació tramesa a les llars d’infants del Departament des de la DGIP, i pel que fa a
les ràtios per a aquest curs, ahir, en reunió ordinària del CI, vam ratificar la vigència de l’acord subscrit al
mes de juliol de 2007.
Per tant, les parts acordem mantenir les ràtios màximes d’escolarització d’infants establertes amb
anterioritat a l’entrada en vigor del decret 282/2006, que són:
Grup d’infants menors d’un any: 7 infants
Grup d’infants d’un a dos anys: 10 infants
Grup d’infants de dos a tres anys: 18 infants.
La SGPAS ens informa, que l’esmentat document es va enviar a les direccions dels centres com a
“document de treball” i que, tot i que aquest curs 2012-13 es mantindran les ràtios, la consellera ha
manifestat la seva voluntat que s’acabin aplicant les ràtios del Decret 208/2006 a les llars del
Departament, amb la qual cosa estem parlant d’un augment amb el qual no podem estar d’acord, ja que
considerem que anirà en detriment de la qualitat d’atenció educativa que necessiten els infants de 0 a 3
anys, i així ho manifestem a més de recordar que aquest decret parla de nombre màxim d’alumnes per
classe.
També ens informen sobre la voluntat d’augmentar la ràtio monitor/alumne a les llars d’infants. Segons el
Departament, a hores d’ara, i fent una mitjana, a les llars hi ha una ràtio d’entre 6 i 23 alumnes per
monitora a l’hora del migdia i la seva pretensió és que la ràtio sigui d’entre 16 i 40 alumnes per monitora,
o el seu equivalent, una mitjana de 25 nens/es per monitora; és a dir, de dos grups reals amb ràtio Decret
208/2006. Com queda palès, la intenció d’augmentar la ràtio al migdia no té en compte les singularitats de
l’edat, dels espais de les llars i de cada llar d’infant en concret, qüestions que els les fem saber, ja que al
primer cicle d’educació infantil l’estona del migdia continua sent horari educatiu i d’atenció individual
per a tots i cada un dels infants.
Una altra informació que se’ns facilita fa referència a la intenció del Departament d’elaborar un nou
decret de 0-3 que tingui en compte el tractament que d’aquesta edat es fa des del Govern de l’Estat.
Haurem d’estat alerta a mesura que en tinguem notícies, ja que segurament ens tornaran a considerar una
altra vegada com a centres assistencials.
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