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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
ACORD GOV/129/2022, de 21 de juny, de consolidació del finançament del tercer curs del primer cicle
d'educació infantil i d'impuls del finançament dels cursos primer i segon del primer cicle d'educació infantil.
L'educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers
anys de vida, a l'inici del procés d'aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els efectes discriminadors de les
desigualtats d'origen social, econòmic o cultural.
D'acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LE), són ensenyaments obligatoris els compresos en
l'educació bàsica (educació primària i educació secundària obligatòria) i són gratuïts i universals el segon cicle
de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els programes de qualificació
professional inicial i la formació professional de grau mitjà.
No obstant això, hi ha unanimitat per part de tots els estaments i institucions en reconèixer les bondats que
comporta per als infants l'escolarització en la primera infància, actuant com a factor afavoridor de l'èxit escolar,
especialment quan acull infants que viuen en situacions de pobresa i entorns desafavorits socialment i
culturalment.
La gratuïtat en l'escolarització d'infants de primer cicle d'educació infantil hi facilita l'accés, generant beneficis
tant per als infants com per a la societat. Els beneficis per als infants són de caràcter pedagògic, atès que
l'educació dels zero als tres anys és clau per poder garantir el desenvolupament de la personalitat, les aptituds
i les capacitats, així com per afavorir les habilitats socials, l'autoregulació i les actituds positives cap a
l'aprenentatge.
Els beneficis socials són diversos: es compensen les desigualtats d'origen mitjançant un accés amb condicions
d'igualtat independentment dels factors econòmics familiars; es millora en termes de conciliació i, en aquest
sentit, les dones en resulten clarament beneficiades, atès que elles són les que assumeixen la cura dels infants
majoritàriament, i, finalment, també s'afavoreix l'equilibri territorial i la lluita contra el despoblament rural.
Per aquests motius, el proper curs escolar 2022-2023, el Govern de la Generalitat finançarà la quota
d'escolarització del curs I2 que abonen les famílies a les llars d'infants i escoles bressol de titularitat municipal,
tal com queda establert a la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures
fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
De la mateixa manera, el Govern de la Generalitat de Catalunya es compromet a incorporar el finançament del
primer i segon curs del primer cicle d'educació infantil (I0 i I1) en funció de les disponibilitats pressupostàries.
El mòdul de 1.600 euros per plaça i curs que cobreix la part del cost del servei d'escolarització que abonen les
famílies inclou les despeses de personal associades al personal educatiu i les despeses de funcionament
(neteja, manteniment, subministraments, activitats docents i comunicacions), però no inclou despeses de
menjador, d'acollida, ni de casals i altres serveis complementaris que són a càrrec de les famílies.
La consolidació d'aquest finançament i la incorporació del primer i segon cicle d'educació infantil comportaran
un canvi de finançament dels centres educatius que ofereixen aquesta etapa.
Actualment el cost d'escolarització d'una plaça d'educació infantil de primer cicle, en centres de titularitat
municipal, es finança per tres vies (els anomenats terços): la corporació local, el Departament d'Educació i les
famílies.
Per tant, aquest mòdul de 1.600 euros se sumarà al mòdul de 1.600 euros que actualment el Departament
d'Educació ja finançava de conformitat amb la disposició addicional 30 de l'LE i l'aportació total per part del
Departament d'Educació serà de 3.200 euros per plaça i curs. A aquesta aportació s'ha d'afegir el pagament
dels endarreriments des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019 d'acord amb el calendari que estableix la
disposició addicional 30 de l'LE.
Per la seva banda, l'Administració local continuarà mantenint la responsabilitat en el finançament de les llars
d'infants de titularitat municipal.
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També, per assolir els esmentats beneficis socials, el Govern de la Generalitat subvencionarà una part del preu
d'escolarització del curs I2 que abonen les famílies en les llars d'infants de titularitat privada.
Vist que l'article 131.2.b) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que correspon a la Generalitat la
competència exclusiva per a la determinació dels continguts educatius del primer cicle de l'educació infantil i la
regulació dels centres en què s'imparteix aquest cicle, i també la definició de les plantilles del professorat i de
les titulacions i les especialitzacions de la resta del personal.
Vist l'article 198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, amb relació al finançament del primer cicle d'educació
infantil.
A proposta del conseller d'Educació, el Govern

Acorda:

-1 Garantir, a partir del proper curs escolar 2022-2023, la gratuïtat de la quota d'escolarització del curs I2, que
abonen les famílies, mitjançant el finançament per part de la Generalitat de la quantia que satisfan per aquest
concepte, en les llars d'infants de titularitat de la Generalitat.

-2 Garantir, a partir del proper curs escolar 2022-2023, la gratuïtat de la quota d'escolarització del curs I2, que
abonen les famílies de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat municipal mitjançant el finançament per
part de la Generalitat, d'acord amb la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. Això és, un mòdul fix de 1.600 euros per plaça
ocupada i any.

-3 Garantir, a partir del proper curs escolar 2022-2023, la convocatòria pública per a la concessió de
subvencions a les llars d'infants de titularitat privada perquè s'apliquin a les famílies els descomptes
corresponents i proporcionals, per al curs I2. Això és, un import fix de 800 euros per alumne o alumna i curs, i
800 euros addicionals per alumne o alumna i curs per a alumnat vulnerable.

-4 Garantir el finançament esmentat en els punts primer, segon i tercer per als cursos escolars 2022-2023,
2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026 i, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, incorporar el
finançament del primer i segon curs del primer cicle d'educació infantil (I0 i I1).

-5 Impulsar l'assoliment de la gratuïtat i universalitat dels estudis de primer cicle d'educació infantil, així com
impulsar l'elaboració d'un informe de necessitats i d'un mapa de noves places dels exercicis futurs.

-6 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de juny de 2022

Xavier Bernadí Gil
Secretari del Govern

(22.172.093)
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