
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona
de 23 de març de 2017, sobre preinscripció i matrícula d'alumnat a les escoles bressol i llars d'infants de
titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2017-2018.

El Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en sessió de 23 de març de 2017, d'acord amb les
competències que li atorga l'article 10 dels estatuts aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució
del Consorci d'Educació de Barcelona, i en el seu article 3,2j) on s'estableix que el Consorci és competent en
l'aplicació a Barcelona de la normativa de matriculació d'alumnes i qualsevol altra anàloga que necessiti una
adaptació específica, va aprovar l'Acord sobre preinscripció i matrícula d'alumnat a les escoles bressol i llars
d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2017-2018.

Per tant,

 

Resolc:

 

Fer públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, 23 de març de 2017, sobre
preinscripció i matrícula d'alumnat a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de
Barcelona per al curs 2017-2018 .

 

Barcelona, 28 de març de 2017

 

Mercè Massa Rincón

Gerent

 

 

Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, 23 de març de 2017, sobre preinscripció i
matrícula d'alumnat a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al
curs 2017-2018.

 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), estableix les garanties i els
criteris a què s'ha d'ajustar el procediment d'admissió.

El Decret 75/2007, de 27 de març, modificat pel Decret 10/2012 de 31 de gener (DOGC núm. 6058, de
2.2.2012), estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats
amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007). La Disposició addicional sisena d'aquest Decret, relativa a
les competències del Consorci d'Educació de Barcelona, disposa que l'assignació de funcions que es fa al
Departament d'Educació, als seus serveis territorials i als ajuntaments, s'entenen fetes al Consorci d'Educació
de Barcelona, d'acord amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i amb el
Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució i aprovació dels seus estatuts. Així mateix, estableix que el
Consorci d'Educació de Barcelona desenvoluparà normativa específica en matèria d'escolarització, per tal
d'adaptar el procés a la realitat i especificitats de la ciutat de Barcelona.

Vista la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula
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d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7324, de 8.3.2017).

De conformitat amb el que disposa la normativa citada i per tal de regular els processos d'admissió de
l'alumnat a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2017-
2018, el Consell de Direcció

 

ACORDA:

 

— 1 Àmbit d'aplicació

Aquest Acord s'aplica a l'admissió de l'alumnat a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la
ciutat de Barcelona en els ensenyaments de primer cicle d'educació infantil.

 

— 2 Àrees d'influència

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat del domicili habitual al centre, l'àrea d'influència de les escoles
bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona serà el districte municipal on està ubicat
el centre, llevat dels centres relacionats a l'annex 1, que tindran una àrea d'influència específica.

 

— 3 Òrgan de garantia en el procés d'admissió

Als efectes de garantir el compliment de les normes sobre admissió de l'alumnat i promoure la participació dels
diferents sectors de la comunitat educativa es crea la comissió de garanties d'admissió a les escoles bressol i
llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona, amb la composició següent:

- Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació, a proposta del/de la cap de la Inspecció d'Educació del
Departament d'Ensenyament a la ciutat de Barcelona.

- Vicepresidència, exercida per la Direcció de Centres educatius municipals.

- El/la secretari/a del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

- El/la director/a de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci
d'Educació de Barcelona, o persona en qui delegui.

- El/La Cap del Servei d'Educació Infantil de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.

- 1 representant tècnic/a de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.

- 1 representant tècnic/a de l'equip d'atenció a l'alumnat d'especials necessitats de l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona.

- 1 membre dels Serveis Educatius, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de
Barcelona.

- 1 director/a d'un centre públic municipal, a proposta de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.

- 1 director/a d'un centre públic del Departament d' Ensenyament, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa
del Consorci d'Educació de Barcelona.

- 1 representant de pares i mares de centres públics, a proposta de les federacions representatives del sector.

- 1 membre del consell escolar de centre públic en representació del professorat, a proposta dels sindicats més
representatius del sector.

La gerent del Consorci d'Educació de Barcelona nomenarà els membres de la comissió.

 

— 4 Calendari de preinscripció i matrícula

El calendari de preinscripció i matrícula per a escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de
Barcelona per al curs 2017-2018 serà el següent:
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-Publicació de l'oferta: entre el 27 i el 28 d'abril de 2017.

-Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2017, ambdós inclosos.

-Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de maig de
2017.

-Termini per presentar una reclamació: 24 de maig, 25 de maig i 26 de maig de 2017.

-Sorteig del número de desempat: 26 de maig de 2017.

-Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 30 de maig de 2017.

-Publicació de la llista d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 9 de juny de 2017.

-Període de matrícula: del 12 al 16 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds, 12 de maig, i fins al
dia 18 de maig de 2017 s'admeten però s'hi fa constar que s'han presentat fora de termini.

 

— 5 Sorteig públic

Per tal de resoldre les situacions d'empat que es produeixin en aplicar els criteris de prioritat, s'assigna
aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es fa públic amb la relació baremada de sol·licituds. En
la data indicada a l'article 4 d'aquesta resolució, a les 11:30 h, a la sala d'actes de l'Institut Municipal
d'Educació de Barcelona (Plaça Espanya, 5) s'efectuarà el sorteig públic per determinar el número a partir del
qual es fa l'ordenació de les sol·licituds.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i el procediment de desempat, que inclou l'assignació de número aleatori i
el sorteig, sigui raonablement equiprobable, s'utilitza el procediment següent: d'una bossa amb boles amb les
xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es reintrodueix la bola després de cada extracció. Així
s'obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona, corresponent a les desenes de
milió, fins a la novena, corresponent a les unitats, d'un número entre el 000 000 000 i el 999 999 999. Aquest
número es divideix pel nombre total de sol·licituds i s'obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del
sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d'aquest número, l'ordenació es fa en sentit
ascendent.

 

— 6 Preinscripció en un mateix centre de primer cicle d'educació infantil de germans nascuts el mateix any .

Les preinscripcions de dos o més germans nascuts el mateix any que demanin plaça per a una mateixa escola
en ensenyaments de primer cicle d'educació infantil, hauran de marcar la corresponent casella en el full de
preinscripció. El fet de marcar aquesta casella no dóna dret en la fase inicial a cap tracte preferencial ni a
puntuació addicional. Un cop realitzat el sorteig que preveu la normativa vigent per desfer situacions d'empat,
només en el cas que algun dels germans nascuts el mateix any obtingui plaça, automàticament s'assignarà
plaça a la resta.

 

—7 Escolarització d'alumnat amb sordesa

Per tal d'afavorir l'agrupament en centres dotats de recursos addicionals que permetin el seu desenvolupament
i integració, l'alumnat que pateix sordesa podrà ser escolaritzat en els centres de referència que es relacionen a
l'annex 2.

 

— 8 Escolarització d'infants de mares recluses

S'estableix l'EBM Cobi com a centre de referència per atendre infants de mares recluses a través del projecte
de col·laboració amb el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona del C/ Doctor Trueta, 76-98.

Es preveu per al curs 2017-2018 una reserva inicial de 7 places. En el cas que no quedin cobertes a l'inici del
curs escolar, es posaran a disposició de les famílies en llista d'espera d'aquest mateix centre. Si durant el curs
escolar es produeix una baixa de l'escola bressol d'un infant de mare reclusa, es donarà prioritat per cobrir
aquesta vacant a un altre nen o nena del mateix Centre Penitenciari, sempre que sigui del mateix nivell. Quan
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aquesta vacant no sigui ocupada es posarà a disposició de les famílies en llista d'espera.

 

— 9 Escolarització d'infants amb greus discapacitats

Per tal d'afavorir l'atenció d'infants amb greus discapacitats i/o greus necessitats d'atenció sanitària, s'estableix
l'EBM Trencadís com a centre de referència, dotat amb equipament i recursos addicionals en el marc de l'escola
inclusiva.

La seva àrea d'influència, per als infants que requereixin d'aquest suport intensiu, serà tota la ciutat de
Barcelona.

Les famílies d'aquests infants han de realitzar preinscripció a l'escola bressol del seu districte/barri, i hauran
d'adreçar-se a l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) del seu districte perquè valori la
conveniència o no, d'emetre informe susceptible de NEE recomanant escolaritat a l'EBM Trencadís.

L'assignació de plaça d'infants amb greus discapacitats a l'EBM Trencadís, la realitzarà la Comissió de Garanties
d'Admissió a partir dels certificats de discapacitat, de l'informe de l'EAP i d'altres informes de valoració, ja
siguin mèdics, neurològics o psicològics, que es precisin. És per aquest motiu que el full de sol·licitud de
preinscripció d'aquestes places no es presentarà a l'EBM Trencadís.

 

 

Disposició transitòria

En el cas de posada en funcionament d'una nova escola bressol o llar d'infants al llarg del curs 2017-2018, les
places vacants de què disposi el centre s'oferiran a les famílies en llista d'espera dels centres del mateix
districte on estigui ubicada la nova escola, seguint l'ordre de puntuació atorgat en el procés de preinscripció.

 

 

Disposició final

Contra aquest Acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos, comptats a partir de
l'endemà de la seva publicació en el DOGC, segons el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa - Administrativa.

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm.
236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

ANNEX 1 - Centres amb una àrea d'influència específica

 

Escola Bressol Municipal Camp de l'Arpa (08073338), ubicada al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 358 bis; la
seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada
pel perímetre format pel carrer Sant Quintí- carrer de la Torre Vélez- carrer del Xiprer- carrer d'Escornalbou-
Passeig de Maragall-Carrer de Sant Antoni Maria Claret.

Escola Bressol Municipal Can Bacardí (08065226), ubicada a Travessera de les Corts, 94; la seva àrea
d'influència serà a més del districte de Les Corts, la zona del districte de Sants-Montjuïc delimitada pel
perímetre format entre el carrer de la Riera Blanca- carrer de Ventura Plaja- carrer de Sugranyes- carrer de
Sants-Rambla del Brasil- Avinguda de Madrid- carrer de Sants.

Escola Bressol Municipal Casa dels Nens (08072930), ubicada al carrer Roger de Llúria, 132; la seva àrea
d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, els nombres senars del carrer Còrcega compresos entre el
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Passeig de Gràcia i el carrer Bailèn del districte de Gràcia.

Escola Bressol Municipal Caspolino (08074033), ubicada al carrer Neptú, 12; la seva àrea d'influència serà, a
més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format per Via
Augusta- Avinguda Príncep d'Astúries – Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet – Avinguda
Diagonal i, del districte de l'Eixample, el perímetre format entre Av. Diagonal – Carrer de Còrsega – Carrer de
Casanovas.

Escola Bressol Municipal Colometa (08072838), ubicada a l'Avinguda Meridiana, 573; la seva àrea d'influència
serà, a més del districte de Nou Barris, la zona del districte de Sant Andreu delimitada pel perímetre format per
la Ronda de Dalt- Passeig Torras i Bages-Passeig de Santa Coloma- Avinguda Meridiana.

Escola Bressol Municipal El Gat Negre (08071937), ubicada al Camí de Can Mora, 13; la seva àrea d'influència
serà el conjunt dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.

Escola Bressol Municipal El Fil (08071895), ubicada al carrer Nicaragua, 45; la seva àrea d'influència serà, a
més del districte de Sants-Montjuïc, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel
Carrer de Tarragona - Avinguda de Josep Tarradellas - Carrer d'Entença - Carrer d'Aragó i la zona del districte
de Les Corts delimitada pel perímetre format pel carrer de Numància- carrer de Sentmenat i carrer de Berlín.

Escola Bressol Municipal El Putxet (08069852), ubicada al carrer Marmellà, 13; la seva zona d'influència serà, a
més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, els nombres parells de l'Av. República Argentina, pertanyents al
districte de Gràcia.

Escola Bressol Municipal El Tramvia Blau (08069839), ubicada a la plaça Alfonso Comín , 15; la seva zona
d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Gràcia delimitada pel
perímetres format per: a) banda mar: Carrer d'Esteve Terradas – Carrer de Gomis – Carrer de Jardins Manuel
Blancafort – Av. de la República Argentina (fins núm. 168). b) banda muntanya : Carrer de Collserola – Carrer
August Font-Carretera de les Aigües – Carrer de Vallpar – Carrer de Ticià – Passeig Vall d'Hebron.

Escola Bressol Municipal El Tren de Fort Pienc (08063606), ubicada a plaça Fort Pienc, 5; la seva àrea
d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, la zona del districte de Sant Martí delimitada pel perímetre
format pel carrer Roger de Flor- Carrer Pujades- Avinguda Meridiana i carrer Almogàvers.

Llar d'Infants El Vuit, ubicada a la Via Trajana, 24; segons Resolució de 17 de març de 2009 de la Direcció
general competent del Departament d'Ensenyament, la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant
Martí, els habitatges del barri de Via Trajana situats al municipi de Sant Adrià de Besòs.

Escola Bressol Municipal Trencadís (08075104), ubicada a Travessera de Dalt, 92-98; la seva àrea d'influència
serà, a més del districte de Gràcia, el barri de Can Baró i la zona delimitada pel perímetre format pel carrer
Sardenya- la Ronda del Guinardó - Carrer de Thous - Plaça de la Font Castellana i l' Av. de la Mare de Déu de
Montserrat del districte d'Horta-Guinardó.

Escola Bressol Municipal Galatea (08070921), ubicada a l'Av. Vallcarca, 229; la seva zona d'influència serà, a
més del districte de Gràcia, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format entre la
Ronda de Dalt - Carrer d'Arenys – Carrer de Rossell – Carrer de Fastenrath – Carrer de la Mare de Déu dels
Àngels i carrer General Mendoza.

Escola Bressol Municipal Gràcia (08064261), ubicada al carrer Maignon, 2; la seva àrea d'influència serà, a més
del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pel Carrer
de Pàdua – Carrer de Balmes – Carrer de Guillem Tell.

Escola Bressol Municipal La Farinera (08066693), ubicada al carrer Hernan Cortés, 2; la seva àrea d'influència
serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel
Carrer del Dos de Maig - Carrer de Provença - Carrer de Padilla - Avinguda Meridiana.

Escola Bressol Municipal La Fontana (08046891), ubicada al carrer Gran de Gràcia, 123; la seva àrea
d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel
perímetre format pels carrers de Via Augusta - Avinguda Príncep d'Astúries – Carrer de Guillem Tell – Via
Augusta – Carrer de Calvet– Avinguda Diagonal.

Escola Bressol Municipal Marina (08072942), ubicada al carrer Marina, 347; la seva àrea d'influència serà, a
més del districte d'Horta-Guinardó, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetre format entre el
carrer Sardenya-carrer Providència- carrer del secretari Coloma-Travessera de Gràcia.

Escola Bressol Municipal Mont Tàber (08046980), ubicada al carrer Santa Elena, 4; la seva àrea d'influència
serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format
entre la Ronda Sant Pau – Avinguda Paral·lel – Carrer de Manso.
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Escola Bressol Municipal Portal Nou (08064283), ubicada al carrer Portal Nou, 2 i l'Escola Bressol Municipal
Puigmal (08072747), ubicada al Carrer Mònec, 2; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de
Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre el Carrer de Roger de Flor
- Gran Via de les Corts Catalanes – Carrer de Pau Claris.

 

 

ANNEX 2 - Centres de referència per a l'escolarització d'alumnat amb sordesa

 

Districte Escoles bressol

Ciutat Vella EBM Carabassa (08068771)

Eixample EBM El Roure (08072723)

EBM Barrufets (08046323)

Sants-Montjuïc EBM Pau (08047029)

EBM Forestier* (08046918)

Sarrià-Sant Gervasi EBM Can Caralleu (08072693)

Gràcia EBM Gràcia (08064261)

Horta-Guinardó EBM Sant Genís (08068641)

EBM Albí (08073302)

Nou Barris EBM Pla de Fornells (08071913)

EBM Can Dragó (08072929)

Sant Andreu EBM Manigua (08068987)

EBM Les Quatre Torres (08064568)

Sant Martí EBM La Farinera (08066693)

EBM Diagonal Mar (08072735)

 

*Agrupament en modalitat bilingüe (llengua de signes i llengua oral)

 

(17.087.095)
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