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Punt  

Ordre del dia 

 

Comunicació al Govern sobre la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un 

Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de l’etapa d’educació 

infantil (primer i segon cicle). 

 

 

Departament impulsor Altres departaments Organismes participants 

 

Departament d’Educació 

 

  

 

Informació bàsica: 
 

Contingut  de la iniciativa i  aspectes principals  

 

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar 

l’opinió de la comunitat educativa i dels diferents sectors afectats sobre el Projecte de decret 

que estableix l’ordenació dels ensenyaments corresponents a l’etapa de l’educació infantil 

(primer i segon cicle). 

 

Aquest Projecte de decret es fonamenta en el currículum bàsic establert d’acord amb la Llei 

orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la llei orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d’educació, i la normativa de desplegament. 

 

La iniciativa d’elaboració del nou decret de currículum esmentat s’executa en els termes que 

estableix la legislació vigent. 

 

El currículum, a més de ser un pla d’estudis sobre l’ordenació dels ensenyaments, és també 

una  potent eina de futur per al desenvolupament integral de totes les persones en els seus 

aspectes cognitius, emocionals, afectius i relacionals. Un instrument per assolir una societat 

més justa i democràtica, cohesionada, equitativa, que integri totes les persones i on sigui 

possible la igualtat d’oportunitats, amb una ciutadania crítica, activa i constructiva. 

 

Objectius de la iniciativa 

 Sessió (data) 

Govern  

Consell Tècnic  
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La finalitat del projecte és millorar i adaptar a les necessitats i reptes del segle XXI 

(Agenda 2030) el currículum de l’etapa d’educació infantil (primer i segon cicle), mitjançant 

la garantia d’un desplegament del projecte de vida personal i professional per a tothom a 

partir de l’èxit educatiu, que ha de facilitar l'accés a processos formatius posteriors  i a 

l'aprenentatge al llarg de la vida. 

 

Els objectius a assolir amb la norma que es proposa són: 

- Consolidar un currículum globalitzat per a la millora de la qualitat de l’aprenentatge. 

- Garantir en l’etapa d’educació infantil l’equitat i l’excel·lència a través d’un 

plantejament globalitzat. 

- Posar les capacitats i l’autonomia dels infants en acció per afavorir-los la incorporació 

a l’educació obligatòria. 

- Procurar una proposta curricular inclusiva, que atengui la diversitat de tot l’alumnat i 

tingui en compte els diferents graus de desenvolupament personal dels infants, sense 

etiquetar ni catalogar. 

- Millorar el benestar de l’alumnat i les seves famílies.  

 

 

Referències, si escau, en el Pla normatiu o en el Pla de Govern 

 

Es tracta d’una actuació ja prevista al Pla normatiu 2021-2023. 

 

 

 

 

Informació necessària per publicar la consulta, si escau, al Portal Participa.gencat 
 

Títol de la consulta   

 

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un decret d’ordenació dels ensenyaments de l’etapa 

d’educació infantil (primer i segon cicle). 

 

 

Període de consulta  

 

30 dies  

 

Objectiu de la consulta  

 

Sense perjudici que les aportacions que es puguin presentar tractin altres aspectes, l’objectiu 

principal de la consulta és rebre aportacions sobre els aspectes següents: 

- els principals apartats en què s’organitza l’ordenació dels ensenyaments 

- els objectius de la proposta normativa 
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Preguntes per centrar les aportacions  

Sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats 

al document de consulta, per tal de facilitar el debat obert a la ciutadania i de promoure les 

aportacions, es faran les preguntes de caràcter genèric següents: 

1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que 

considereu  que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? 

2. S’haurien de preveure altres objectius diferents? 

3. S’haurien de regular altres aspectes del currículum? 

4. Quines mesures caldria establir per garantir l’autonomia pedagògica dels centres? 

 

 

 

 

Grups als quals s’adreça la consulta  

 

La consulta és oberta a tothom. 

 

Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa entesa en sentit 

ampli. Entitats (associacions i col·legis professionals, sindicats, associacions de pares i mares, 

associacions de famílies d’alumnes, etc.) i agents educatius (serveis educatius, centres 

educatius d’educació infantil i primària, llars d’infants, escoles bressol, etc.). 

 

 

 

Altres formes de participació: Qüestionaris o sessions de de 
debat 

 

 

No es faran qüestionaris en aquest procés de participació. 

 

 

 

Documentació addicional  

 

• El Projecte de reial decret pel qual s’estableix l’ordenació i els ensenyaments 

mínims de l’educació infantil.  

 

• La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la qual es modifica la Llei orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

 

 

 


