MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL PSC AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
PEL FINANÇAMENT DE L’ESCOLARITZACIÓ D’1 A 3 ANYS.

Els pobles petits de les Terres de l’Ebre l’any 1991 vam estar pioners en apostar per un model
d’organització educativa,basat en la implantació de les Zones Escolars Rurals per tal que els fills
de les famílies que viuen en pobles petits tinguessin la mateixa qualitat i oferta educativa que
la tenen les que resideixen en poblacions més grans, i per tant consolidar l’educació en les
escoles rurals.
La Zona Escolar Rural (ZER) significa una agrupació d'escoles on els mestres treballen en comú
programant activitats conjuntes per a l’alumnat, compartint serveis i mestres especialistes, i
potenciant la participació de famílies, d’Ajuntament i entorn. Aquest model implantat ha estat
fonamental per tal que les escoles rurals no desapareguessin a conseqüència del
despoblament, aportant una major cohesió social i un clar suport als nostres pobles i a les
nostres Terres de l’Ebre.
Així mateix, l’amenaça constant a perdre alumnat a conseqüència del despoblament i la seva
repercussió ha portat als Ajuntaments a implicar-se també en l’escolarització dels infants d’1
a 3 anys. En aquest sentit atenent les peticions dels pobles petits el curs 2015-2016 el
departament d’Educació va engegar un pla pilot per implantar la línia d’educació d’1 a 3 anys a
les escoles rurals. Un dels assoliments més rellevants d’aquest pla pilot fou la creació d’espais
educatius per als més petits compartint projecte i espais amb les escoles d’Educació Infantil i
Primària.
Nombroses escoles de les Terres de l’Ebre s’hi han anat acollint progressivament. Una
iniciativa que permet fixar població i és una eina eficaç i útil per combatre el despoblament
donat que les famílies veuen que hi ha oferta educativa per als seus fills, en el lloc on
resideixen i així poden continuar posteriorment la seva educació en el mateix municipi. El fet
de tenir consolidat que els nens i nenes d’entre 1 i 3 anys puguin tenir llars d’infants al seu
municipi assegura la pervivència de l’escola rural.
Per assegurar aquesta pervivència de les llars d’infants en el món rural, els ajuntaments s’han
hagut d’implicari fer grans esforços per aportar recursos econòmics de les seves arques
municipals per sufragar els costos dels Tècnics d’Educació Infantil. De fet, aquest import
econòmic que han hagut de sufragar els ajuntaments per fer front a les despeses econòmiques
que suposa tenir una llar d’infants oscil·la aproximadament al voltant de 15.000€ anuals a part
de les despeses pròpies de manteniment de l’edifici, i neteja.
En aquests moments la baixa natalitat i el despoblament posa en perill la subsistència de les
llars d’infants, agreujat ara, amb el fet que el Departament d’Educació ha manifestat que
canvia unilateralment les condicions de corresponsabilitat d’aquest pla pilot, establint que
assumirà directament la contractació del personal i que després aquest cost anirà a càrrec dels
ajuntaments. Què suposa aquest canvi? Doncs un increment del 100% del cost per als
consistoris, el què suposarà, en el millor dels casos que els ajuntaments hauran d’abonar al

Departament més de 30.000€ anuals. Fet del tot inviable per a les arques municipals dels
Ajuntaments petits del nostre territori.
De fet aquesta decisió unilateral pot arribar a significar que l’escola rural desaparegui per falta
d’alumnat suficient que ha de venir de l’educació d’1 a 3 anys, amb la conseqüent pèrdua de
població perquè els serveis bàsics com és l’educació no es puguin impartir al mateix municipi.
Cal assegurar des del Departament d’Educació que tothom, independentment del municipi on
tingui la seva residència, per petit que sigui, ha de tenir garantits tots els drets i per
descomptat el dret a l’educació en les primeres etapes de la vida per consolidar l’arrelament a
l’entorn rural i per tant afavorint la supervivència dels pobles petits.
El fons Europeus del NextGeneration(NGF) són una immillorable oportunitat per a la
transformació i millora del nostre sistema educatiu. Amb aquests recursos podem fer un gran
pas per emprendre els nous reptes que té l’educació per donar resposta a les necessitats
socials davant els canvis tecnològics, organitzatius i de generació de nous coneixements.
Aquests reptes s’han d’emprendre des de la corresponsabilitat entre administracions com
defensa la Llei Educativa Catalana.

La Generalitat ha d’aprofitar l’oportunitat del NGF per tenir els recursos econòmics que,
juntament amb formació, creativitat i treball en xarxa, ens permetin abordar amb eficàcia
aquesta urgent millora del sistema educatiu. Aquests recursos econòmics del
NextGenerationdestinats a l’educació persegueixen, entre d’altres, preparar la transformació
del sistema educatiu en el sentit de millorar el finançament de les escoles amb més dificultats i
fer una especial atenció metodològica i financera a l’etapa 0-3 anys, especialment en territoris
amb població de baixa renda per càpita i zones rurals.

Per tot això i davant aquesta situació insostenible, el grup Comarcal PSC al Consell Comarcal
del Baix Ebre proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció del següent ACORD:

1. Que la Generalitat assumeixi (sempre i quan rebi els diners que ja estan aprovats dins els
Pressupostos de l’Estat per enviar a les llars d’infants de les CCAA de 0-3 anys) a partir del curs
vinent 2021-2022 el cost econòmic del personal de les llars d’infants rurals i compleixi en la
normativa vigent des de la corresponsabilitat entre l’administració educativa de la Generalitat i
les administracions locals.
2. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Departament d’Educació, als grups
parlamentaris al Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, així
com a tots els Ajuntaments dels municipis afectats.

