
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci
d’Educació de Barcelona, de 7 d’abril de 2014, 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 2014-2015.

La Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en sessió de 7 d’abril de
2014, de conformitat amb les competències atorgades a l’Acord del Consell de Direcció de 18 de febrer de
2010, referent a la seva creació, i a l’article 10 dels estatuts aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de
constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, 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 2014-2015. Per
tant,

 

Resolc:

 

Fer públic l’Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 7
d’abril de 2014, 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 2014-2015

 

Barcelona, 8 d’abril de 2014

 

Manel Blasco Legaz

Gerent

 

 

Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 7 d’abril de
2014, 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 2014-2015

 

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/260/2014, de 7 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat
als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments
sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-2015.
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De conformitat amb el que disposa la normativa citada i per tal de regular els processos d’admissió de
l’alumnat a les llars d’infants i escoles bressol públiques de la ciutat de Barcelona per al curs 2014-2015, la
Comissió Permanent

 

ACORDA:

 

Article 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.

 

Article 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.

 

Article 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 següent composició:

- 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 Cap del Gabinet tècnic de Programació i Suport a l’escolarització de la Direcció de Centres 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 de Centres 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 de Centres 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

El gerent del Consorci d’Educació de Barcelona nomenarà els membres de la comissió.
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Article 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 2014-2015 serà el següent:

- Període de presentació de sol·licituds: del 5 al 16 de maig de 2014, ambdós inclosos.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 27 de maig de
2014.

- Termini per presentar una reclamació: 28, 29 i 30 de maig de 2014.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dels infants
admesos i, si escau, de la llista d’espera: 10 de juny de 2014.

- Període de matrícula: de l’11 al 17 de juny de 2014, ambdós inclosos.

 

Article 5

Sorteig públic

Per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixin en aplicar els criteris de prioritat, finalitzat el
període de presentació de sol·licituds s’assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es fa
públic amb la relació baremada de sol·licituds. El 29 de maig de 2014, a les 11:30h, a la sala d’actes de
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Pl. Espanya, 5) s’efectuarà el sorteig públic per determinar el
número a partir del qual es fa l’ordenació de les sol·licituds.

 

Article 6

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.

 

Article 7

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 2014-2015 una reserva inicial de 7 places. En el cas que no quedin cobertes al finalitzar
el procés de preinscripció, es posaran a disposició de les famílies en llista d’espera d’aquest mateix centre.

 

 

Disposició transitòria

En el cas de posada en funcionament d’una nova escola bressol o llar d’infants al llarg del curs 2014-2015, 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
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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 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (BOE núm. 285, de 27-11-92), 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.

 

Barcelona, 7 d’abril de 2014

 

Maria Jesús Mier i Albert

Presidenta

 

 

 

ANNEX 1

Centres amb una àrea d’influència específica

 

Escola Bressol Municipal El Gat Negre, 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 Camp de l’Arpa, 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 Cartagena - Ronda del Guinardó - Carrer de l’Oblit - Carrer de Santa Joaquima
Vedruna - Passeig de Maragall - Carrer de Sant Antoni Maria Claret.

Escola Bressol Municipal Marina, ubicada al Carrer Marina, 347; la seva àrea d’influència serà, a més del
districte d’Horta-Guinardó, el barri de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova del districte de Gràcia.

Escola Bressol Municipal El Fil, 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.

Escola Bressol Municipal Pau, ubicada al Carrer Muntadas, 1; 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.

Escola Bressol Municipal Casa dels Nens, ubicada al carrer Roger de Llúria, 132; la seva àrea d’influència serà,
a més del districte de l’Eixample, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetre format per Carrer de
Còrsega - Carrer de Bailén - Travessera de Gràcia - Carrer de Mariana Pineda - Carrer de Francisco Giner -
Carrer de Santa Tecla.

Escola Bressol Municipal La Farinera, 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, 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 Gràcia, 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 Caspolino, ubicada al Carrer Neptú, 12; la seva àrea d’influència serà, a més del
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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 Mont Tàber, 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.

Escola Bressol Municipal Galatea, 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.

Escola Bressol Municipal Puigmal, ubicada al Carrer Mònec, 2 i Escola Bressol Municipal Portal Nou, ubicada al
Carrer Portal Nou, 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.

Escola Bressol Municipal El Putget, 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, 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 – Carretera de les Aigües –
Carrer de Vallpar – Carrer de Ticià – Passeig Vall d’Hebron.

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.

 

 

 

ANNEX 2

Centres de referència per a l’escolarització d’alumnat amb sordesa

 

Districte Escola Bressol Municipal

Ciutat Vella Carabassa

Eixample

El Tren de Fort Pienc

El Roure

Sants - Montjuïc i Les Corts Sud

Forestier *

Pau

Sarrià – Sant Gervasi i Les Corts Nord

Can Caralleu

Bambi

Gràcia Gràcia

Horta - Guinardó Sant Genís

Nou Barris Pla de Fornells
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Sant Andreu Manigua

Sant Martí La Farinera

 

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

 

(14.100.006)
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