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Plantilla mínima de professionals al 1r cicle de l’educació infantil 
 
DECRET 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i 
els requisits dels centres. 
 
Article 11 
Nombre i qualificació dels professionals 
 
Els professionals que imparteixen el primer cicle de l’educació infantil han d’estar 
en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol 
de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de 
qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun 
dels anteriors. 
 
El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al 
nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un 
de més per cada 3 grups. 
 
Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el 
títol de mestre amb l’especialitat en educació infantil o el de grau 
equivalent. 
 
L’atenció educativa als infants ha d’anar a càrrec, en tot moment, del 
personal qualificat a què es fa esment en aquest apartat. Cada grup estable 
d’alumnes ha de tenir un professional dels previstos en aquest article que fa les 
tasques d’educador-tutor i és el referent, fins i tot per a la relació amb les 
famílies. 
 

Grups professionals mestres 
1 2 1 
2 3 1 
3 5 1 
4 6 2 
5 7 2 
6 9 2 
7 10 3 
8 11 3 
9 13 3 
10 14 4 
11 15 4 
12 17 4 
13 18 5 
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Article 12 
Nombre màxim d’infants per grup 
 
12.1 Al primer cicle de l’educació infantil pot haver-hi simultàniament, com a 
màxim, el següent nombre d’infants per grup:  
 
Grups d’infants menors d’un any: 8 infants. 
Grups d’infants d’un a dos anys: 13 infants. 
Grups d’infants de dos a tres anys: 20 infants. 
 
Per a llars d’infants de titularitat del Departament d’Educació preval 
l’Acord del Departament d’Educació i el Comitè intercentres (UGT, USTEC-STES, 
CCOO i FERC) del 11 de juliol de 2007, que diu:  
 
Mantenir, mentre es conservin les característiques i condicions actuals de les llars 
d’infants de titularitat del Departament d’Educació, les ràtios màximes 
d’escolarització d’infants establertes amb anterioritat a l’entrada en vigor del 
Decret 282/2006, que són: 
 
Grup d’infants menors d’un any: 7 infants 
Grup d’infants d’un a dos anys: 10 infants 
Grup d’infants de dos a tres anys: 18 infants 
 
 
 


