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INFORME  NÚM. 4/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el 

Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels 

centres de primer cicle d’educació infantil.  

 

1. FETS 

La Conselleria d’Educació i Universitat va presentar al Consell Escolar de les Illes 

Balears, el projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de 

maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle 

d’educació infantil per tràmit urgent en data 15 d’abril de 2019. 

El dia 15 d’abril de 2019 la secretària del CEIB va remetre el projecte d’ordre als 

consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud 

d’aportacions fins al dia 3 de maig de 2019 d’acord amb l’article 38.2 del 

Reglament del CEIB. 

 

Dins el període establert per presentar aportacions, en varen presentar per una 

part la Sra. Joana Maria Mas i per l’altra els consellers Sra. Gemma Cardona, Sra. 

Llúcia Salleras i Sr. Marc González. 

A la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de dia 6 de maig de 2019 es va 

acordar que la ponent de l’Informe seria la Sra. Joana Maria Mas i es va elaborar 

el projecte d’Informe que es va aprovar condicionat a una consulta a la conselleria 

i elevar al Ple. 

Posteriorment i dins el període establert, varen presentar esmenes els consellers 

Sra Gemma Cardona,  Sra Llúcia Salleras i  Sr. Marc Gonzalez. 

2. INFORME 

 

Esborrany d’Informe el projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, 

de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer 

cicle d’educació infantil. 

 

El preàmbul conté les bases legals en les quals es fonamenta l’ordre i una 

exposició de motius.  
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Les bases legals i els motius als quals fan referència són: 

L’article 36.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei 

orgànica 1/2007, de 28 de febrer. 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), estableix a l’article 14.7 

que les administracions educatives han de determinar els continguts educatius del 

primer cicle d’educació infantil i han de regular els requisits que han de complir els 

centres que imparteixen aquest cicle, relatius, en tot cas, a la relació numèrica 

alumne-professor, a les instal·lacions i al nombre de places escolars. 

Així mateix, l’article 118.7 de la Llei esmentada disposa que correspon a les 

administracions educatives adaptar el que estableix el títol V de la Llei (referent a 

la participació, autonomia i govern dels centres) a les característiques dels centres 

que imparteixen únicament el primer cicle d’educació infantil.  

La Comissió Europea va publicar la Recomanació als estats membres de 20 de 

febrer de 2013, sobre la pobresa infantil, titulada Invertir en la infància: trencar el 

cicle dels desavantatges.  

Quatre anys després, el 2017, la Xarxa Europea de Política Social va analitzar el 

desenvolupament de la Recomanació en 35 països europeus i va publicar un 

informe detallat en el qual s’especifiquen els avenços, les reculades i les 

modificacions que s’han fet a cada país. En el cas concret d’Espanya, es recomana 

establir com a prioritat política l’educació infantil des de les primeres etapes de la 

vida, com a instrument per facilitar la conciliació de la vida familiar i la laboral, 

reduir les desigualtats socials i millorar les oportunitats dels infants procedents 

dels entorns socials, econòmics i culturals més vulnerables. 

Per garantir una educació de qualitat i equitativa a l’etapa de 0 a 3 anys, la 

Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears va 

aprovar, en la sessió de 26 de febrer de 2018, la Proposició no de llei RGE núm. 

16956/17, relativa a l’educació de 0 a 3 anys. Entre altres acords, el Parlament de 

les Illes Balears va acordar instar el Govern de les Illes Balears i els consells insulars 

perquè, des de l’àmbit de la Conferència de Presidents, s’impulsàs la creació d’una 

comissió tècnica de treball encarregada d’elaborar un document marc on 

s’analitzàs la realitat dels infants de 0-3 a les Illes Balears.  
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En aquest sentit, la Comissió Tècnica de Treball de 0 a 3 anys PNL 16956-17, en 

la qual participen experts en la matèria, va aprovar en data 30 de juliol de 2018 un 

document sobre mesures urgents per a l’equitat a l’etapa de 0 a 3 anys. 

A més, el dia 9 d’octubre de 2018, aquesta mateixa Comissió Tècnica va aprovar 

el document «Recomanacions en relació amb els centres d’educació infantil 

privats i els centres no autoritzats (0-3). 

La Comissió Tècnica de Treball ha elaborat unes propostes de modificació de la 

normativa i de mesures urgents per a l’equitat que recullen les principals 

consideracions i recomanacions orientades a garantir l’accés dels infants al primer 

cicle de l’educació infantil, en què es remarca la necessitat de garantir una inversió 

suficient per consolidar i promoure una etapa educativa de 0 a 3 anys de qualitat 

i, fonamentalment, en condicions d'equitat.  

En aquest sentit, amb la modificació del Decret 60/2008 ( que fou modificat pel 

Decret 78/2008, d’11 de juliol), es pretén augmentar l’accessibilitat i la qualitat 

dels serveis de l’educació infantil, així com permetre que també puguin rebre ajuts 

els centres privats i les guarderies o centres assistencials que es vulguin convertir en 

centres d’educació infantil de primer cicle.  

2.FETS 

El contingut del Decret ve distribuït del mode següent: 

- Preàmbul 

- Article únic 

- Disposició transitòria vuitena. Centres no autoritzats amb llicència 

municipal d’activitats. 

- Disposició transitòria novena. Centres pendents d’autorització o amb 

llicència administrativa. 

- Disposició final única. Entrada en vigor. 
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3. CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES A L’ARTICULAT 

 

A l’article únic 

 

Modifica l’article 12 del Decret 60/2008 i afegeix l’apartat 4 amb la redacció 

següent: 

“ 4) En el cas dels centres que comptin únicament amb unitats de primer cicle 

d’educació infantil la persona que faci les tasques de direcció del centre haurà de 

ser un professional amb el títol de mestre d’educació infantil o equivalent, o 

persona autoritzada segons preveu la disposició transitòria tercera. La persona 

que exerceixi la direcció del centre haurà de ser-hi present com a mínim el 50 % del 

temps d’obertura del centre. Tant aquest com la resta de càrrecs unipersonals han 

de disposar del temps no lectiu que estableix la normativa per a aquestes 

funcions”. 

Proposem suprimir de l’apartat 4 el redactat:  “com a mínim el 50% d’obertura 

del centre ”  i substituir-lo pel text següent: “La persona que exerceixi la direcció 

del centre haurà de ser-hi present el 100% de la jornada lectiva del centre.” 

A la disposició transitòria vuitena 

Afegir un apartat 2 amb el següent redactat: 

“ 2. En els centres prèviament autoritzats per a impartir el nivell de segon cicle 

d’Educació infantil i, en el seu cas, nivells superiors, i que no estiguin autoritzats 

com a centres d’Educació infantil de primer cicle, però comptin amb la preceptiva 

llicència d’activitats, la determinació del compliment dels requisits mínims del 

centre per part de l’administració educativa a efectes d’atorgar l’autorització de 

primer cicle, es limitarà exclusivament a les unitats d’aquest cicle. ” 

A la Disposició transitòria novena 

 

Es proposa que on diu: 

 “Als centres que hagin sol·licitat autorització educativa o acreditin tenir llicència 

administrativa per acollir infants d’edats corresponents al primer cicle d’educació 

infantil abans de la data d’entrada en vigor d’aquesta modificació els serà 

d’aplicació:” 
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Proposam afegir rera “al primer cicle d’educació infantil”: “i es vulguin integrar 

dins el sistema educatiu”. 

Quedant de la següent manera: 

 

“Als centres que hagin sol·licitat autorització educativa o  acreditin tenir llicència 

administrativa per acollir infants d’edats corresponents al primer cicle d’educació 

infantil, i es vulguin integrar dins el sistema educatiu  abans de la data d’entrada 

en vigor d’aquesta modificació els serà d’aplicació”: 

 

5. CONSIDERACIÓ FINAL  

 

El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària dia 14 de maig de 

2019 aprovà aquest Informe 4/2019 per unanimitat. 

 

Palma, 15 de maig de 2019 

 

La secretària       El president 

 

 

 

Margalida Salom Torrens     Pere Carrió Villalonga 


