
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA PER LA REDACCIÓ D’UN MARC SOBRE 

L’ATENCIÓ EDUCATIVA  I ASSISTENCIAL DELS INFANTS 0-3 

 

Informar-vos que ahir, 30 de maig del 2018, s’ha constituït la Comissió tècnica derivada de la 

PNL que el Parlament va establir per unanimitat per tal de presentar un Pla 0-3 educatiu i 

assistencial. 

S’ha elegit també el Coordinador de la Comissió també per unanimitat en la figura de Vicenç 

Arnaiz Sancho. 

S’han identificat quatre dimensions per fer-hi feina mitjançant diferents grups de treball: 

1. Centres públics. 

• Ampliació de la xarxa de centres públics. 

• Millora de sinergies de funcionament entre les diferents administracions. 

2. Centres educatius privats i centres no autoritzats. 

• Recerca de dinàmiques de col·laboració entre la xarxa pública i els centres 

privats interessats. 

• Desenvolupament d’estratègies per afavorir, incentivar i motivar l’autorització 

de centres no autoritzats. 

• Criteris i mesures de control dels centres  sense autorització de la C Educació 

3. Equitat per als infants 0-3. 

• Ajuts individuals de menjador als alumnes  més vulnerables de centres públics 

i privats. 

• Afavorir l’accés als centres a tots els infants que les famílies vulguin 

escolaritzar. 

• Garantir els serveis d’atenció primerenca a tots els centres educatius. 

4. Famílies. 

• Afavorir l’apoderament educatiu de totes les famílies tenguin o no els infants 

escolaritzats. 

• Cercar  mesures a nivell municipal per a la conciliació. 

Es fa una valoració de la reunió molt positiva perquè finalment s’ha aconseguit posar en 

marxa la Comissió Tècnica que el Parlament va acordar dia 26 de Febrer. 

Intentarem compensar el retard perquè pugui esser efectiu el més aviat possible i que a la fi 

aquesta Comunitat Autònoma pugui tenir un Pla 0-3 més enllà de les incidències del Govern. 

Ha quedat pendent de concretar els recursos logístics amb que comptarà aquesta Comissió. 

Us anirem informant. 

Assemblea 0-3 Mallorca, Eivissa i Formentera. 

Col·lectiu escoles 0-3 de Menorca. 


