
20 DIMARTS, 21 DE FEBRER DEL 2012 aradebat

Escoles bressol, conciliar o educar?

L’equip de govern de
l’Ajuntament de Bar-
celona ha anunciat
un nou model de ges-
tió per a les escoles

bressol municipals. Amb el pretext
de la crisi econòmica i la necessitat
de retallades socials, es proposa aug-
mentar la ràtio d’infants per aula i
mestre; reduir un 40% el personal de
suport al migdia fins al punt que en
algun centre una sola persona s’hau-
rà de fer càrrec de 40 cri-
atures de dos anys du-
rant l’hora de dinar;
externalitzar ser-
veis amb la con-
tractació de per-
sonal temporal no
funcionari, i atu-
rar la construcció
de noves escoles
bressol amb les quals
ja comptaven els veïns
d’algunes zones de la
ciutat. Es tracta d’un
ajust que s’afegeix a
la reducció, anunci-
ada a inicis de curs,
d’un 11% de les
subvencions que
la Generalitat de
Catalunya ofe-
reix per a les
llars d’infants
municipals. A la
pràctica, aquest
ajust dels pressu-
postos autonò-
mics ha suposat
per als ajunta-
ments deixar de
rebre 200 euros anu-
als per alumne. En
alguns casos la res-
posta municipal ha
estat incrementar el
preu de la matrícula, mentre que en
altres casos s’ha optat per assumir
provisionalment el diferencial.

L’educació de 0 a 3 anys no és
obligatòria ni universal. És decisió
de les famílies escolaritzar els in-
fants durant aquests primers anys
de vida i voluntat política fer una
oferta pública de qualitat, en cap
cas gratuïta, per poder atendre
aquest període. D’ençà de la demo-
cràcia, els ajuntaments catalans,
amb més o menys inversió, han as-
sumit en solitari la responsabilitat
d’una competència que no els és
obligatòria: la construcció d’escoles
bressol públiques. En reconeixe-
ment d’aquest esforç municipal,
l’any 2004 el Parlament de Catalu-
nya va aprovar per unanimitat el
model català d’escola bressol, en
què es preveia un conveni de finan-
çament entre la Generalitat, la di-
putació i els municipis.

Apostar per les escoles bressol és
una decisió política que té clares
conseqüències socials. N’hi ha que
pensen que les llars d’infants con-
tribueixen a l’educació dels nens i
nenes, mentre que d’altres conside-
ren que faciliten la conciliació de la
vida laboral i familiar dels seus pa-
res. Entre la política educativa, fa-
miliar i d’igualtat d’oportunitats, cal
preguntar-se per a què serveix l’es-
cola bressol en un context de crisi:
per conciliar o per educar?

La conciliació de la vida laboral
i personal és una qüestió que va te-
nir el seu moment de glòria fins que
la crisi econòmica i sobretot l’atur
van aparèixer per instal·lar-se en-
tre nosaltres. En un context en què
escasseja la feina, plantejar la ne-
cessitat d’harmonitzar la vida labo-
ral amb la vida familiar pot semblar
presumptuós i fins i tot luxós. Un
primer plantejament és el que por-
ta a pensar que els que ostenten el
privilegi de l’ocupació poden assu-
mir el cost de la conciliació. Des
d’aquesta perspectiva, les escoles
bressol són prescindibles perquè

representarien un cost excessiu en
temps de contenció de la despesa.
Un segon plantejament consisteix
a dir que la conciliació pot ser la so-
lució per a l’ocupació de moltes ma-
res. En aquest cas, es parteix d’una
concepció perversa de la concilia-
ció en considerar que és un proble-
ma exclusiu de les dones perquè so-
cialment es considera que són les
principals responsables de cuidar
els seus fills. Malgrat que descarta
els pares com a subjectes de les me-
sures de conciliació, aquesta pro-
posta entén les llars d’infants com

una política laboral neces-
sària en temps de crisi.

En aquest sentit, que-
da clar que disminuir
l’oferta pública d’es-
coles bressol condi-
ciona les opcions la-
borals de moltes fa-
mílies.

Però al costat de
les famílies hi ha les
criatures. Els dos
plantejaments ante-
riors són susceptibles
de crítica en la mesu-
ra que menystenen el
valor educatiu de les
llars d’infants. Pensar
que l’escolarització de
0 a 3 anys és una polí-
tica de conciliació de
la vida laboral i famili-
ar dóna sentit a la pa-
raula guarderia, un
terme en desús dins la
correcció política pe-
rò present ideològica-
ment. La falta d’obli-

gatorietat d’aquest perí-
ode educatiu resta valor a la

socialització escolar dels infants.
Ara bé, només cal preguntar a
una mestra d’educació infantil si

hi ha diferència entre els alumnes
de P-3 que han anat a l’escola bres-

sol i els que no per saber que els nens
i nenes escolaritzats durant la prime-
ra etapa de la seva vida tenen més

predisposició per a l’aprenen-
tatge, més facilitat per establir
relacions socials i una millor
capacitat d’adaptació. Des

d’aquesta perspectiva, les escoles
bressol són imprescindibles en
temps de crisi, perquè representen
una de les millors garanties d’igual-
tat d’oportunitats entre les generaci-
ons del futur.

El canvi de model de les escoles
bressol municipals proposat per
l’Ajuntament de Barcelona és una
opció nítidament ideològica que ac-
centuarà les desigualtats socials
d’una societat fracturada per la cri-
si econòmica. No és casualitat que
els que han defensat tradicional-
ment l’escola bressol com una po-
lítica familiar considerin que és un
aspecte retallable del sistema de
benestar. Són els mateixos que re-
clamen solidaritat familiar per sor-
tir de la crisi. Però les escoles bres-
sol no són un substitut de la família
ni un incentiu a la natalitat. Són un
servei que, si és de qualitat, pot con-
tribuir a garantir la igualtat d’opor-
tunitats per a l’ocupació femenina i,
sobretot, per a l’educació de les ge-
neracions futures.
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L’escola bressol dóna a
nens i nenes una millor

predisposició social i per a
l’aprenentatge. Canviar-ne

el model accentuarà
les desigualtats socials


