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Informe del CEMB sobre el tractament de les famílies amb bessons en el procés de 

preinscripció i matrícula en les escoles bressol municipals i llars d’infants  

públiques de la ciutat de Barcelona  

 

 

El Plenari del Consell Escolar Municipal de Barcelona del 25 de novembre de 2014, a 

proposta de la comissió de Mapa Escolar i Escolarització, fa les següents 

consideracions sobre el document presentat per la Comissió de garanties d’admissió 

del primer cicle d’educació infantil  sobre el tractament de les famílies que demanin 

plaça per dos o més infants bessons en el procés de preinscripció i matrícula en les 

escoles bressol municipals i llars d’infants  públiques de la ciutat de Barcelona  

 

Consideracions 

 

Atès que és creixent el nombre de sol·licituds, per a la preinscripció a escoles bressol 

municipals i llars d’infants de titularitat pública, de dos o més infants bessons d’una 

mateixa família que un cop realitzat el sorteig per desfer situacions d’empat, el 

procediment actual no reconeix el parentiu en l’ordenació del llistats de sol·licituds. 

Aquest fet provoca que pugui ser admès un/a germà/na i quedar fora del centre els altres 

germans/es. Fet que provoca un impacte desfavorable en la família que pateix aquesta 

situació. 

 

La normativa vigent sobre el procediment d’admissió en centres sostinguts amb fons 

públics és favorable a l’admissió de germans en el mateix centre però no preveu aquesta 

situació. 

 

La no regulació d’aquestes circumstàncies en el procés de preinscripció crea dificultats 

a la Comissió de garanties d’admissió de primer cicle d’educació infantil per atorgar-los 

plaça en un mateix centre. 
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El Decret 75/2007 de 27 de març  estableix el procediment d’admissió d’alumnat en 

centres sufragats amb fons públics. La Disposició addicional quarta permet als 

ajuntaments elaborar el seu propi barem en el procediment d’admissió a les llars 

d’infants públiques. La Disposició addicional sisena disposa que l’assignació de 

funcions als ajuntaments s’entenen fetes al Consorci d’Educació de Barcelona d’acord 

amb la Carta municipal de Barcelona. El Consorci d’Educació de Barcelona 

desenvolupa la normativa específica en matèria d’escolarització, per tal d’adaptar el 

procés a la realitat i especificitats de la ciutat de Barcelona.  

 

Consideració final 

 

La proposta de la  Comissió de garanties d’admissió de primer cicle d’educació infantil per 

incloure un nou criteri en la Resolució del Consorci d’Educació  sobre  preinscripció i matrícula  

d’alumnat a les escoles bressol i llars d’infants públiques de la ciutat de Barcelona per al curs 

2015-2016: 

   “ Les preinscripcions de dos o més germans bessons 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 bessons  obtingui  plaça,  automàticament s’assignarà plaça a la resta”  

Resol aquestes situacions de manera favorable a les famílies afectades i dóna un nivell normatiu 

a les actuacions de la Comissió de garanties d’admissions. Motiu pel qual demanem al Consorci 

d’Educació la seva consideració i aprovació com a criteri en la preinscripció i matrícula del 

proper curs. 

 

Recomanació 

Avaluar l’aplicació d’aquest criteri en la preinscripció del curs 2015-2016 i informar 

dels resultats. 

Estudiar, per posteriors processos de preinscripció, la possible aplicació d’aquest criteri 

a les sol·licituds de germans/es de famílies extenses. 
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