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Resolució en suport a la gratuïtat  de l’escolarització dels infants del primer cicle 
d’educació infantil, 0-3 anys. 

L'educació és un dret de totes les persones que s'ha de garantir al llarg de tota la 
vida i que n'ha d'atendre totes les etapes del desenvolupament personal, un dret 
amb el qual els i les socialistes hem estat compromesos des dels nostres orígens. 
El PSIB-PSOE entén el dret a l’educació com una de les obligacions essencials dels 
poders públics que hem de garantir d'una manera efectiva. En aquest sentit va 
ser un dels compromisos més importants proposats pel govern de canvi liderat 
per Francina Armengol el 2015. Des d’aquell primer govern fins a l’actualitat s’ha 
incrementat el pressupost en educació en un 50%, s’han contractat 2.200 docents, 
s’han convocat més de 4.000 places d’oposició, s’han incrementat les ajudes de 
menjador, s’han reduït les taxes universitàries, s’han equiparat els preus del 
màster als de graus i l’abandonament escolar s’ha reduït segons dades de 2021 
fins al 15% des del punt de partida de 2014 que era del 32%. 

El compromís que volem implementar els i les socialistes és el de la 
universalització i gratuïtat de l’educació de 0-3 anys. L'educació en els primers 
anys de vida té una importància cabdal per al desenvolupament de totes les 
capacitats individuals i per al procés de socialització dels infants, a més de ser un 
instrument fonamental per a la detecció precoç i l'atenció primerenca de 
necessitats específiques de suport educatiu i per compensar els efectes de les 
desigualtats en matèria educativa que puguin existir. De fet, una de les fites 
operatives que estableix l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de 
les Nacions Unides és assegurar que d'aquí al 2030 tots els infants tenguin accés 
als serveis d'atenció i desenvolupament de la primera infància i a una educació 
preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l'educació primària. 

Aquest compromís requereix d’un llarg procés, però que per tal de fer-ho 
possible el  govern de les Illes Balears ja ha previst una inversió 13.185.000 euros 
per als sis mesos de 2023. I un total de 18,6 milions per curs, de manera que tant 
les escoletes públiques com les de la xarxa complementària rebran una aportació 
de 45 mil euros per cada aula de 2-3 anys. Amb aquesta inversió es cobriran les 
despeses de funcionament d’aquestes aules en l’horari ordinari d’escolarització 
d’aquesta etapa educativa, un mínim de 4 hores durant 10 mesos, el que suposa 
una despesa de 2.500 euros per alumne. 

En total es preveu arribar a 5.274 alumnes de 2-3 anys a 158 centres de les Illes. 
Els mòduls cobriran la despesa de 293 aules de 2-3 de centres públics i de la xarxa 
complementària. El curs 2022-2023 hi haurà 184 centres educatius de 0-3 anys, 
dels quals 108 són públics i 50 privats integrats a la xarxa complementària. 

La Llei 1/2022 que és La Llei Educativa de les Illes Balears disposa que l'objectiu de 
la regulació del primer cicle d'educació infantil és universalitzar aquest cicle, fer-
lo gratuït progressivament i garantir una educació equitativa i de qualitat. 
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L’escolarització  del primer cicle d’educació infantil es contempla com les 4h hores 
lectives dels infants a les escoletes. 

I és per això que el Govern Socialista, presidit per Francina Armengol, aposta per 
la universalització i gratuïtat de l’escolarització del primer cicle d’educació infantil, 
0-3 anys, començant aquest curs 22-23 pels alumnes de 2 i 3 anys  que cursen 3r 
curs d’educació infantil,  curs immediatament anterior al segon cicle d’educació 
infantil que ja es situa dins del sistema de l’ensenyament públic, universal i  gratuït. 

 

És per tots aquests motius que la Comissió Executiva del PSIB-PSOE: 

1. Manifesta la satisfacció i el suport del PSIB-PSOE per la mesura  del Govern 
de les Illes Balears d’iniciar el procés d’implementació progressiva de la 
universalització i gratuïtat de l’escolarització del primer cicle d’educació 
infantil, l’educació dels 0 als 3 anys. 

2. El PSIB-PSOE manifesta la seva ferma voluntat de mantenir i impulsar el 
compromís, assumit pel govern de les Illes Balears, per a l’ampliació de 
l’oferta educativa, universal i gratuïta de tot el primer cicle d’educació 
infantil, treballant de tots els àmbits institucionals on els i les socialistes 
tenguem representació per contribuir a aquest procés.  


