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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

5161 Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 20 de març de 2015,
per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2015-2016 respecte als processos
d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària
obligatòria i batxillerat

1. L’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012, estableix que, d’acord amb la delegació de competències en
matèria d’escolarització del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, s’autoritza al director general de Planificació i Centres, de dia 1 de
juny de 1999 (BOIB 22-06-99), per dictar les normes de desenvolupament i d’aplicació d’aquesta Ordre.

2. L’article 7.2, del Títol I, Capítol I, Secció segona de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears, estableix que, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de tenir com a prioritat l’ús de les tecnologies de la
informació en l’activitat administrativa. En especial, ha de facilitar l’accés per mitjans electrònics de la ciutadania a la informació i al
procediment administratiu, amb les limitacions que es deriven de la Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic. La utilització dels
mitjans electrònics no ha d’implicar, en cap cas, una minva dels drets ciutadans, com tampoc restriccions o discriminacions de qualsevol
naturalesa en el seu accés als serveis públics.

3. En aquest marc, des de la Direcció General de Planificació i Infraestructures Educatives s’ha considerat oportú i necessari implementar un
procés telemàtic d’adscripció i d’admissió que haurà de redundar necessàriament en benefici dels interessats; procés telemàtic que es
configura, a més, com a una opció per a l’administrat.

4. Així mateix, atès que l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012, que es desplega mitjançant la present
resolució, manté la seva vigència, es fa imperatiu actualitzar les dates en ella compreses per al curs escolar 2015-2016.

5. L’article 87 de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa LOMCE de 10 de desembre de 2013, regula l’equilibri en l’admissió
d’alumnes i estableix en el punt 1 que amb la finalitat d’assegurar la qualitat educativa per a tots, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats,
les Administracions garantiran una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
(NESE). Per això, establiran la proporció d’alumnes d’aquestes característiques que hagin de ser escolaritzats a cadascun dels centres públics
i privats concertats i garantiran els recursos personals i econòmics necessaris als centres per oferir aquest suport.

A l’article 87.3 estableix que les administracions educatives adoptaran les mesures d’escolarització previstes als apartats anteriors atenent les
condicions socioeconòmiques i demogràfiques de l’àrea respectiva, així com les de caire personal o familiar de l’alumnat que suposin una
necessitat específica de suport educatiu.

L’article 21.2 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012, d’aplicació en el procés d’admissió
corresponent al curs escolar 2015/16, estableix que quan el nombre de sol·licituds rebudes sigui major que el de places disponibles, s’han de
valorar i ordenar d’acord amb l’aplicació del barem establert a l’annex 1 de l’esmentada Ordre i dels procediments previstos per als casos
d’empat a l’article 10.9 de l’Ordre de 3 de maig de 2012.

Atès que en els darrers processos d’admissió s’ha produït la circumstància descrita al paràgraf anterior (demanda de places superior a
l’oferta) en els centres específics d'educació especial, es planteja la necessitat de regular el procés d’admissió a aquesta tipologia de centres,
tot aplicant a més del barem general, un barem específic propi, amb la finalitat de procedir, amb les màximes garanties, a l’escolarització dels
infants en aquests centres.

Fonaments de dret

1.Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

2.La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística.

3.La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
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4.El Decret 37/2008, de 4 d’abril pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics regula el procés i
els criteris d’admissió d’alumnes als centres públics i privats concertats de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments regulats a la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

5.El Decret 15/2014, de 12 de desembre, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6.El Decret 39/2011, de 20 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris

.sostinguts amb fons públics

7..L’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula la convocatòria del procés d’admissió i
matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil,
educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat
per al curs 2012-2013.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar la creació d’un procés telemàtic per al procés d’adscripció i d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment
amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, d’educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs
escolar 2015-2016.

Aquest procés és el que es regula a l’Annex 1 de la present Resolució.

2.Actualitzar, als efectes de còmput de terminis de convocatòria, les dates contingudes a l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats de 3 de maig de 2012.

Les dates actualitzades es recullen a l’Annex 2 d’aquesta Resolució.

3.Publicar el calendari dels processos d’adscripció i admissió d’alumnes de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària,
educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs escolar 2015-2016, que es recull a l’Annex 3 d’aquesta Resolució.

4. Publicar les zones escolars vigents per al curs 2015-2016, que es recullen a l’ Annex 4 d’aquesta Resolució.

5.Publicar les noves adscripcions de centres, per al curs escolar 2015-2016, recollides a l’Annex 5 d’aquesta Resolució.

6.Publicar un barem específic per als centres d’educació especial, per al curs escolar 2015-2016, recollit a l’Annex 6 d’aquesta Resolució.  

7.Publicar la present Resolució en el , data a partir de la qual començarà la seva vigència.Butlletí Oficial de les Illes Balears

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que posa fi a la via administrativa– es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En cas que s’interposi recurs de reposició, una vegada desestimat aquest, expressament o per silenci, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el que disposa l’article 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el que disposa l’article 46
de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 20 de març de 2015

El director general de Planificació i Infraestructures Educatives
 Bartolomé Isern Lladó
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ANNEX 1
Procés telemàtic d’adscripció i d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de
segon cicle d’educació infantil, educació primària, d’educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs escolar 2015-2016

Primer. Objecte i naturalesa dels processos telemàtics

1. Els processos telemàtics creats mitjançant la present resolució tenen per objecte esdevenir una eina alternativa al sistema d’admissió i
adscripció presencials regulats a l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012; per la qual cosa tenen una
naturalesa opcional per als interessats.

2. La utilització de qualsevol procés per part dels interessats comporta necessàriament que aquests accepten i se sotmeten a la normativa
vigent en matèria de protecció i tractament de dades electròniques.

Segon. Àmbit d’aplicació

1. Aquest sistema telemàtic s’habilita per als processos d’adscripció i d’admissió de l’alumnat al que fa referència el títol d’aquest annex,
amb les següents concrecions:

· Procés d’adscripció:

-  per a 1r d’educació primària
-  per a 1r d’ESO
-  per a 1r de batxillerat

· Procés d’admissió:

-  Per al segon cicle d’educació infantil (3-6 anys)
-  Per a tota l’etapa d’educació primària (1r a 6è d’educació primària)
-  Per a tota l’etapa d’educació secundària obligatòria (1r d’ESO a 4t d’ESO)
-  Per a tota l’etapa de batxillerat (1r i 2n de qualsevol modalitat)

2. Els procediments d’adscripció i d’admissió als centres que imparteixen ensenyances de règim especial vénen regits per la seva pròpia
normativa.

 Tercer. Tramitació de les sol·licituds telemàtiques

1. L’interessat en tramitar un procés telemàtic d’adscripció o admissió haurà de complimentar la sol·licitud electrònica creada a aquests
efectes i localitzada a la pàgina web de la Direcció General de Planificació i Infraestructures Educatives.

2. A tota sol·licitud electrònica que s’efectuï se li assignarà un codi identificatiu de la mateixa, i serà el mateix fins la finalització del procés
iniciat.

3. La sol·licitud electrònica contindrà, com a mínim, els camps enunciats a continuació, els quals s’hauran d’emplenar per tal que la
sol·licitud sigui vàlida:

Procés d’adscripció:

- nom i llinatges i DNI del pare, la mare o els tutors legals
- centres sol·licitats, per ordre de preferència
- centre d’origen
- nivell i estudis per als quals se sol·licita plaça

Procés d’admissió:

- Nom i llinatges i DNI del pare, la mare o els tutors legals
- nom i llinatges de l’alumne
- adreça de l’alumne
- centre escollit en primera opció i nivell d’estudis sol·licitat
- data de naixement, país i nacionalitat de l’alumne
- data de naixement i nacionalitat dels tutors legals

La identificació i enumeració dels documents acreditatius establerts en el barem a efectes que els interessats acceptin i autoritzin la recaptació
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interadministrativa d’ofici dels mateixos.

En cas contrari, queda invalidat el tràmit telemàtic i el progenitor o tutor legal que formuli la sol·licitud ha de procedir a presentar la instància
de sol·licitud personant-se en el centre elegit en primera opció o a una oficina o suboficina d’escolarització, aportant la documentació
acreditativa a l’efecte de barem, si és el cas.

4. Si es tracta d’una família monoparental o l’alumne pateix alguna de les malalties contemplades a l’annex 2 de l’Ordre del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012, a la sol·licitud electrònica s’hauran d’indicar aquestes circumstàncies. En aquests
supòsits, el pare, la mare o tutor legal ha de presentar obligatòriament la documentació justificativa a una oficina o suboficina d’escolarització
indicant el codi identificatiu de la sol·licitud cursada.

5. Durant el període de presentació de sol·licituds d’admissió, els pares o tutors legals poden acudir a les oficines o suboficines
d’escolarització a realitzar el tràmit telemàtic.

Per a qualsevol modificació de les dades consignades a una sol·licitud el tràmit de la qual (sigui presencial o telemàtic) s’hagi donat per
finalitzat, el pare, la mare o els tutors legals del sol·licitant s’hauran de personar en una oficina o suboficina d’ escolarització per
formalitzar-la.

6. Els centres educatius podran realitzar el seguiment de les sol·licituds presentades en el seu centre per via telemàtica a través de l’aplicació
habilitada al GestIB.

7. En cas que l’Administració educativa detecti, durant el procés de gestió de les sol·licituds, qualsevol problemàtica derivada d’aquest
procediment (existència de diverses sol·licituds duplicades, etc) requerirà que els pares o tutors legals de l’alumne es personin a una oficina o
suboficina d’escolarització per resoldre la situació plantejada en el termini màxim de 3 dies posteriors a la data de finalització del període de
presentació de sol·licituds.

Si no atenen aquest requeriment, es procedirà a anul·lar les sol·licituds presentades i se’ls donarà cita a l’oficina d’escolarització per
adjudicar-los una plaça de les vacants existents.

Quart. Matriculació d’alumnes al GestIB

1. Els centres educatius han de matricular al GestIB els alumnes que hagin obtingut plaça escolar en el seu centre durant el període ordinari
d’acord amb el calendari establert a l’annex 2.

En qualsevol cas, aquests alumnes han d’estar donats d’alta en el sistema de gestió educativa dia 30 de juny de 2015 (educació infantil i
educació primària), 10 de juliol de 2015 (ESO) i 19 de juliol de 2015 (batxillerat).

2. En cas que no es doni compliment al calendari de matriculació que consta a l’apartat precedent, la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats es basarà en les dades introduïdes al GestIB pels centres educatius i assignarà d’ofici, si esdevé necessari, les places que figuren
com a vacants a centres i nivells i etapes educatives que s’hi imparteixen a cadascun d’ells.

Cinquè. Convocatòria d’exàmens de setembre

1. Per tal de poder fer efectiva i agilitzar de forma eficient l’admissió i matriculació d’alumnes de l’etapa d’educació secundària obligatòria i
batxillerat, els centres educatius que imparteixen aquests nivells i etapes han de tenir consignades obligatòriament les qualificacions
corresponents a la convocatòria extraordinària de setembre, el dia 8 de setembre de 2015.

2. Finalitzada la convocatòria d’exàmens del mes de setembre, els centres educatius d’ensenyament secundari hauran de procedir a fer
efectiva la matriculació d’alumnes que s’hi hagin presentat els dies 10 i 11 de setembre de 2015.

3. En cas que no es doni compliment al calendari de matriculació que consta a l’apartat precedent, la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats es basarà en les dades introduïdes al GestIB pels centres educatius i assignarà d’ofici, si esdevé necessari, les places que figuren
com a vacants a centres i nivells i etapes educatives que s’hi imparteixen a cadascun d’ells.

4. Excepcionalment, la Direcció General de Planificació i Infraestructures Educatives podrà autoritzar la modificació d’aquest calendari.

Sisè. Admissió als centres específics d'Educació Especial

D’acord amb allò que s’estableix als antecedents d’aquesta Resolució, l’admissió a centres específics es farà de conformitat amb l’aplicació
del barem general, al qual se sumarà la puntuació consignada al barem específic propi d’aquesta tipologia de centres educatius.
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Setè. Característiques tècniques de l’aplicació i de la informació remesa

En compliment de les disposicions establertes per la normativa vigent en els àmbits d’Administració electrònica, així com de les principals
regulacions en aspectes de seguretat, disponibilitat, normalització i interoperabilitat de la informació i els documents electrònics, l’aplicació
informàtica SISTRA (plataforma de tramitació i notificació telemàtica de la CAIB), s’adequa als següents requisits:

1. El sistema s’allotja a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears i és accessible des del portal http://www.caib.es i des de l’adreça
http://formacioprofessional.caib.es.

2. Per tal d’assegurar el funcionament correcte del tràmit telemàtic, el sol·licitant ha de disposar del següent programari:

- Sistemes operatius: Windows (XP, Vista, 7), Mac OS X (Lion), Linux (distribució Ubuntu 10.04 o superior).
- Navegadors: Internet Explorer (versió 7 o superior), Mozilla Firefox (versió 11 o superior), Google Chrome (versió 18.0.1025.168
o superior), Safari (versió 5 o superior).
- Lector de PDF: Adobe Acrobat Reader (versió 8 o superior).

Vuitè. Característiques tècniques de l’accés al tràmit

1. Aquest tràmit permet l’accés anònim.

2. Aquest tràmit permet l’accés amb usuari/contrasenya.

3. Aquest tràmit permet l’accés amb certificat digital.

Novè. Característiques tècniques dels documents

1. Els documents resultants han de tenir format PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005).

2. El document final de l’autorització ha de disposar d’una marca digital amb format PDF417 (ISO 15438) i una adreça electrònica que
permeti la verificació del document en qualsevol moment per part de l’òrgan gestor o dels agents de l’autoritat mitjançant la seu electrònica.

 
 
  
 

ANNEX 2
Actualització de dates de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012, per al curs escolar 2015-2016

1. La data indicada a l’article 10.9 (lletra f) passa a ser l’1 de juliol de 2015.

2. La data detallada a l’article 10.14 passa a ser el 20 de setembre de 2015.

3. El curs escolar al qual fan referència els articles 18.7 i l’article 21.8 passa a ser el curs 2014-2015.

4. L’any fiscal al qual al·ludeix l’article 20 (punts: 9 i 10) és el 2013.

5. La data indicada a l’article 25.5 passa a ser el 30 de setembre de 2015.

6. La data que detalla l’article 27.3 passa a ser el 15 de setembre de 2015.
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ANNEX 3

 CALENDARI DEL PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ DE PRIMÀRIA I ESO

-     Presentació de sol·licituds:

Inici: 13/04/2015
Finalització: 17/04/2015

-     Llistes provisionals d’admesos: 08/05/2015

-     Reclamacions:

Inici: 08/05/2015
Finalització: 12/05/2015
Resolució de les reclamacions: 13/05/2015

-     Llistes definitives: 15/05/2015

-     Matriculació educació infantil i educació primària:

Inici: 22/06/2015
Finalització: 24/06/2015

-     Matriculació ESO:

Inici:  29/06/2015
Finalització: 03/07/2015

 

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’INFANTIL (PRIMER I SEGON CICLE), PRIMÀRIA I ESO

-     Presentació de sol·licituds:

Inici: 11/05/2015
Finalització: 21/05/2015

-     Llistes provisionals d’admesos: 08/06/2015

-     Reclamacions:

Inici: 08/06/2015
Finalització: 10/06/2015
Resolució de les reclamacions: 11/06/2015

-     Llistes definitives: 19/06/2015

-     Matriculació educació infantil i educació primària:

Inici: 22/06/2015
Finalització: 24/06/2015

-     Matriculació ESO:

Inici: 29/06/2015
Finalització: 03/07/2015
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CALENDARI DEL PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ D’ALUMNES DE BATXILLERAT

-     Presentació de sol·licituds:

Inici: 05/06/2015
Finalització:09/06/2015

-     Llistes provisionals d’admesos: 16/06/2015

-     Reclamacions:

Inici: 16/06/2015
Finalització: 18/06/2015
Resolució de les reclamacions: 19/06/2015

-     Llistes definitives: 22/06/2015

-     Matriculació:

Inici: 10/07/2015
Finalització: 14/07/2015

 CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES DE BATXILLERAT

-     Presentació de sol·licituds:

Inici: 22/06/2015
Finalització: 24/06/2015

-     Llistes provisionals d’admesos: 02/07/2015

-     Reclamacions:

Inici: 02/07/2015
Finalització: 06/07/2015
Resolució de les reclamacions: 07/07/2015

-     Llistes definitives: 09/07/2015

-     Matriculació:

Inici: 10/07/2015
Finalització: 14/07/2015

CALENDARI ESPECÍFIC PER A CIUTADELLA

MATRICULACIÓ 0-3:

Inici: 29/06/2015
Finalització: 30/06/2015

MATRICULACIÓ 3-6 i Educació Primària:

Inici: 22/06/2015
 Finalització: 26/06/2015

ADMISSIÓ BATXILLERAT:

-     Presentació de sol·licituds:
Inici: 22/06/2015
Finalització: 26/06/2015
La resta de dates del procés d’escolarització és el mateix.
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ANNEX 4
ZONES ESCOLARS DE L’ILLA D’EIVISSA

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MUNICIPI D’EIVISSA

RELACIÓ DE CENTRES ZONA A

7001435 CEIP CAS SERRES Músic Fermí Marí, 2

7007279 CEIP POETA VILLANGÓMEZ Felip Curtois i Valls, s/n

7001277 CEIP SA GRADUADA Abel Matutes Juan, 1

7001307 CEIP SA BODEGA Canàries, 12

7001289 CEIP PORTAL NOU Madrid, s/n

7006366 CEIP SA BLANCA DONA C de Sant Antoni, km 1,2

7001319 CC   N. S. de LA CONSOLACIÓN Juan Xicó, s/n

RELACIÓ DE CENTRES ZONA B

7001393 CEIP CAN MISSES Corona, s/n

7007814 CEIP CAN CANTÓ Jondal, s/n

7013577 CEIP ES PRATET   * Es Cubells s/n

7001344 CC SA REAL          * Ignasi Wallis, s/n

*  Els residents d’ambdues zones tindran puntuació per zona d’influència en aquests dos centres.

DELIMITACIONS

La part del carrer que toca la zona A és de la zona A i la part del carrer que toca la zona B és de la zona B.

Carretera a l’aeroport (PM-801).

Avinguda Sant Josep de Sa Talaia.

Avinguda de la Pau (ronda E-10) fins a la intersecció amb l’avinguda de Sant Antoni de Portmany.

Avinguda de Sant Antoni de Portmany.

MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ZONA A.

LOCALITAT: SANTA EULÀRIA DES RIU

7005192 CEIP SANT CIRIAC  Puig de Missa s/n
7007322 CEIP SANTA EULÀLIA Margalida Ankermann s/n
7013206 CEIP VÉNDA D'ARABÍ Rafael Sainz de la Cuesta s/n

ZONA B

LOCALITAT: SANT CARLES DE PERALTA

7006202 CEIP SANT CARLES Ctra. de Sant Carles s/n
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ZONA C

LOCALITAT: SANTA GERTRUDIS DE FRUITERA

7005234 CEIP SANTA GERTRUDIS Ctra. De Sant Miquel, km 10

ZONA D

LOCALITATS: PUIG DEN VALLS i  NOSTRA SENYORA DE JESÚS

7005091 CEIP PUIG DEN VALLS Puig den Valls, s/n
7013048 CEIP S'OLIVERA Finca s'Olivera, s/n
7007073 CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS Ses Vinyes,10

MUNICIPI DE SANT JOAN DE LABRITJA

ZONA A

LOCALITATS: SANT JOAN DE LABRITJA i SANT VICENT DE SA CALA

7004904 CEIP LABRITJA Carretera d'Eivissa, s/n

ZONA B

LOCALITAT: SANT LLORENÇ DE BALÀFIA

7006160 CEIP TORRES DE BALÀFIA Sant Llorenç, 3

ZONA C

LOCALITAT: SANT MIQUEL DE BALANSAT
7004931 CEIP BALANSAT Carretera d'Eivissa, s/n

MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

ZONA ÚNICA

7004771 CEIP L'URGELL Avda. del Diputat Josep Ribas, s/n- SANT JOSEP
7004795 CEIP ES VEDRÀ Escoles Noves,s/n -SANT AGUSTÍ
7007541 CEIP CAN GUERXO Can Guerxo, s/n - SANT JORDI
7013361 CEIP CAN RASPALLS Finca de Can Raspalls, s/n - SANT JORDI
7004825 CEIP SANT JORDI Ctra. de l'Aeroport, s/n - SANT JORDI
7006871 CC MARE DE DÉU DE LES NEUS Carrer de les Monges, 5 - SANT JORDI

MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

ZONA ÚNICA

7013565 CEIP SANT ANTONI Ses Pruneres, s/n- SANT ANTONI
7004680 CEIP CAN COIX Ctra. Santa Agnès, km 1,5 - SANT ANTONI
7007061 CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ Ctra. Santa Agnès, s/n -SANT ANTONI
7006962 CEIP CERVANTES Marino Riquer, s/n - SANT ANTONI
7004631 CEIP VARA DE REY Vara de Rey, 32- SANT ANTONI
7004667 CEIP BUSCASTELL Ctra. Santa Agnès, km 5,7- BUSCASTELL

7006706 CEIP SANT MATEU DE BAIX
Ctra. Santa Gertrudis, km 6-SANT MATEU
D'AUBARCA

7004710 CEIP SANT RAFEL Ctra. Sant Antoni, km 10- SANT RAFEL
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7004734 CEIP SANTA AGNÈS Ctra. Corona, km 11,5- SANTA AGNÈS
7004679 CC CAN BONET Llimoners, s/n- SANT ANTONI
7004643 CC SANTÍSSIMA TRINITAT Balansat, 7- SANT ANTONI

ZONES ESCOLARS DE L’ILLA DE FORMENTERA

ZONA ÚNICA

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

7001174 CEIP EL PILAR Nostra Senyora del Pilar, s/n- EL PILAR DE LA MOLA
7001186 CEIP SANT FERRAN DE SES ROQUES Tarragona,26- SANT FERRAN
7007644 CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU Avda. de Porto Salè,s/n-SANT FRANCESC
7001216 CEI VIRGEN MILAGROSA Plaça de l'Església, 14- SANT FRANCESC

ZONES ESCOLARS DE L’ILLA DE MALLORCA

ZONES ESCOLARS DE MARRATXÍ
CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

RELACIÓ DE CENTRES ZONA A

07002464 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA Carretera de Pòrtol, s/n

DISTRICTE 1, SECCIONS 1, 2, 4 i 5.

Districte Secció Nucli Disseminat

1 1
Sa Cabaneta (Camí de n’Olesa del 28 i 5 fins el final,
C. Martí Rubí        i C. Cristòfol Llompart), Marratxinet

POLÍGON 1.A
(cap a Marratxinet)

1 2 Pòrtol (C. Major fins 108 i 135 i limitació amb C. Trinitat cap a Sa Cabaneta) POLÍGON 2.A

1 4
Sa Cabaneta (principi Camí de n’Olesa, C. Jaume I fins Son Caulelles,
Can Domingo i Sa Comuna)

POLIGON 1.C
(cap a ctra. de Sineu)

1 5 Pòrtol (C. Major del 110 i 137 fins el final,  carrers adjacents cap a Sta. Maria)
POLÍGON 2.B (cap a Son
Seguí i Sta. Maria)

DISTRICTE 1, SECCIÓ 3: només el nucli de Sant Marçal.

Delimitacions: fins el C. Sebastià Junyer i C. Pere Bennàssar Rector (aquests inclosos).

RELACIÓ DE CENTRES ZONA B

07002439 CEIP BLANQUERNA C. Caülls, 21
07002397 CEIP GABRIEL JANER MANILA C. Weyler, 1
07013358 CEIP NOVA CABANA C. Gladiol, s/n
07013221 CEIP SES CASES NOVES C. Joan Pons i Marqués, s/n

PER ALS CENTRES CONCERTATS, MARRATXÍ ÉS CONSIDERAT UNA ZONA UNICA

07002415 CEI SANTA CATALINA THOMÀS C. Sor Amparo Matheu, 6
07006664 CC ES LICEU C. Cabana, 31
07002440 CC LA SALLE C. La Salle, 15
07002427 CC SANTA TERESA C. Santa Teresa, 1

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

15
/4

3/
91

28
19

http://boib.caib.es


Núm. 43
26 de març de 2015

Fascicle 69 - Sec. III. - Pàg. 13800

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

ZONES ESCOLARS DE PALMA

Limitació de les zones d’escolarització de Palma

La zona A queda limitada amb:

- Terme municipal de Calvià
- Terme municipal de Puigpunyent
- Carrer General Riera, del número 1 al 13
- Carrer Lluís Vives, nombres senars
- Carrer Jesús, nombres senars
- Camí de Jesús, nombres senars, enllaçant amb la carretera MA1041 direcció Puigpunyent (part esquerra de la carretera)
- Avinguda Comte de Sallent, nombres senars
- Avinguda Joan March, nombres senars fins a la meitat de la Plaça d’Espanya
- Plaça d’Espanya (la meitat des de la Plaça Porta Pintada a l’Avinguda Joan March, direcció Avinguda Joan March)
- Plaça Porta Pintada, la meitat de la Plaça Porta Pintada direcció Avinguda Joan March
- Carrer Sant Miquel, des del número 67 al 23
- Costa de La Pols, nombres parells
- Carrer Riera, nombres senars
- Plaça Weyler, nombres senars
- Plaça Mercat, nombres senars
- Carrer Unió, nombres senars
- Plaça Joan Carles I, nombres senars
- Passeig des Born, nombres senars
- Avinguda Antoni Maura, nombres parells
- Carrer Moll, nombres parells

La zona B queda limitada per:

- Terme municipal d’Esporles
- Terme municipal de Bunyola
- Terme municipal de Marratxí
- Carrer General Riera, del número 2 al 24
- Carrer Lluís Vives, nombres parells
- Carrer Jesús, nombres parells
- Camí de Jesús, nombres parells, enllaçant amb la carretera MA1041 direcció Puigpunyent (part dreta de la carretera)
- Avinguda Comte de Sallent, nombres parells
- Avinguda Joan March, nombres parells
- Parc de Les Estacions (meitat de devora el carrer Eusebi Estada)
- Carrer Jacint Verdaguer, nombres senars
- Via fèrria Palma-Inca fins via de cintura (en direcció Palma-Inca part de l’esquerra)

La zona C queda limitada per:

- Terme municipal de Marratxí
- Terme municipal de Santa Eugènia
- Terme municipal de Santa Maria del Camí
- Terme municipal d’Algaida
- Terme municipal de Llucmajor
- Parc de Les Estacions (meitat de devora el carrer Marquès de la Fontsanta)
- Carrer Jacint Verdaguer, nombres parells
- Via fèrria Palma-Inca fins via de cintura (en direcció Palma-Inca part de la dreta)
- Plaça d’Espanya (la meitat des del carrer Porta Pintada a l’Avinguda Alexandre Rosselló, direcció Avinguda Alexandre Rosselló)
- Plaça Porta Pintada, la meitat de la plaça Porta Pintada direcció Avinguda Alexandre Rosselló
- Carrer de Sant Miquel, del número 48 al 28
- Costa de La Pols, nombres senars
- Carrer Riera, nombres parells
- Plaça Weyler, nombres parells

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

15
/4

3/
91

28
19

http://boib.caib.es


Núm. 43
26 de març de 2015

Fascicle 69 - Sec. III. - Pàg. 13801

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

- Plaça Mercat, nombres parells
- Carrer Unió, nombres parells
- Plaça Joan Carles I, nombres parells
- Passeig des Born, nombres parells
- Avinguda d’Antoni Maura, nombres senars
- Carrer Moll, nombres senars

 

ZONES ESCOLARS DE POLLENÇA

ZONA A

Nuclis poblacionals de Pollença i la Cala Sant Vicenç.

Nuclis disseminats situats a l’esquerra de la línia divisòria entre les dues zones escolars.

Aquesta línia divisòria està traçada de Nord a Sud, per la carretera Ma 2203, carretera Ma 2200, Camí de Ca’n Seguinot, Camí de ca na
Fogasa, Camí de Ca’n Fiol, Camí de Ca’n Canavaret i carretera Ma 2202.

ZONA B

Nucli poblacional del Port de Pollença.

Disseminats situats a la dreta de la línia divisòria descrita a l’apartat anterior.

 

 

ZONES ESCOLARS DE L'ILLA DE MENORCA

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Les zones A, B, C, que es citen a continuació, es corresponen amb les detallades per a cada municipi que figura als plànols que es poden
consultar a la web dgplacen.caib.es. Cadascuna d'aquestes zones representa una superfície en el mapa i comprèn tots els domicilis ubicats al
seu interior. Els domicilis ubicats en qualsevol dels dos costats de les vies que limiten entre dues zones, es considera que pertanyen
indiferentment a qualsevol de les dues.

MUNICIPI DE MAÓ

CENTRES PÚBLICS

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA:
Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i a més:

Polígon Industrial
Serra Morena
Es Grau
Shangrila

 
CEIP MATEU FONTIRROIG
Domicilis inclosos dins la zona B del mapa i a més:

Aeroport
Llucmaçanes
camí de Baix
camí de na Ferranda
camí de Dalt

Sense servei de transport escolar
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CEIP SA GRADUADA
Domicilis inclosos dins la zona C del mapa
 
CEIP MARE DE DÉU DEL CARME
Domicilis inclosos dins la zona D del mapa
 
CEIP ANTONI JUAN ALEMANY
Domicilis inclosos dins la zona E del mapa i a més:

Del pont de la Colàrsega a ctra. De la Mola
Sa Mesquida
Es Murtar
Cala Llonga
Sant Antoni

 
CEIP MARIA LLUISA SERRA (inclòu la zona S per els alumnes d'entre 6 i 12 anys)
Domicilis inclosos dins la zona F del mapa i a més:

Sant Climent
Binixica
Llucmaçanes
camí de Baix
camí de na Ferranda
camí de Dalt

Disposa de servei de transport per els alumnes residents fora de la localitat de Maó
 
EI SANT CLIMENT (a partir de 6 anys s'inclou dins la zona F)
Domicilis inclosos dins de la zona S del mapa
 
CEIP TRAMUNTANA
Domicilis inclosos dins de la zona T del mapa
 
CENTRES CONCERTATS
CC LA SALLE MAÓ
Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i a més:

Sant Climent
Binixica
Costa Sud

 
CC SANT JOSEP
Domicilis inclosos dins la zona B del mapa i a més:

Sa Mesquida
Es Murtar
Es Grau
Ctra de la Mola, tot el marge nord

 
CC COR DE MARIA
Domicilis inclosos dins la zona C del mapa i a més:

Ctra La Mola, tot el marge sud
Estació Naval
Cala Llonga
Cala Partió
Cala Rata
Sant Antoni

MUNICIPI D'ALAIOR

CENTRES PÚBLICS

CEIP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS
Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i a més:

L'Argentina
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Zona A de Cala en Porter
 
CEIP MESTRE DURAN
Domicilis inclosos dins la zona B del mapa i a més:

Son Bou
Sant Jaume
Torre Solí
Cales Coves
Son Vitamina
Zona B de Cala en Porter

La carretera Alaior Son Bou (fins el pont), la carretera Alaior Cala en Porter (fins l'entrada de Cala en Porter), el desviament fins l'entrada de
Cales Coves i la carretera general en el tram Alaior-La Argentina pertanyen a les dues zones A o B indistintament.
 
CENTRES CONCERTATS ZONA ÚNICA
CC LA SALLE D'ALAIOR

 

ANNEX 5
Noves adscripcions de centres per al curs escolar 2015-2016

 ADSCRIPCIONS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA ALS INSTITUTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

MALLORCA

MARRATXÍ

IES MARRATXÍ / IES SANT MARÇAL
Centres adscrits:
CEIP BLANQUERNA
CEIP SES CASES NOVES
CEIP NOVA CABANA  
CEIP GABRIEL JANER MANILA
CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (Pòrtol)
CEIP MESTRE GUILLEMET (Santa Eugènia) (*)
 (*) El CEIP MESTRE GUILLEMET també té adscripció a l’IES Sineu.

 

SANTA MARIA DEL CAMÍ

IES SANTA MARIA
Centres adscrits:
CEIP BLANQUERNA
CEIP SES CASES NOVES
CEIP NOVA CABANA  
CEIP GABRIEL JANER MANILA
CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (Pòrtol)
CEIP MESTRE GUILLEMET (Santa Eugènia) (*)
CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET (Santa Maria del Camí)  

(*) El CEIP Mestre Guillemet també té adscripció a l’IES Sineu.

 

ADSCRIPCIONS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA ALS INSTITUTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI (a partir del
curs escolar 2015-2016)

EIVISSA

IES SA COLOMINA
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Centres adscrits:
CEIP CAN CANTÓ
CEIP CAS SERRES
CEIP SA BODEGA
CEIP POETA VILLANGÓMEZ (*)
CEIP CAN MISSES (**)
(*) El CEIP POETA VILLANGÓMEZ també té adscripció a l’IES SANTA MARIA.
(**) El CEIP CAN MISSES també té adscripció a l’IES ISIDOR MACABICH.

 
IES SANTA MARIA

Centres adscrits:
CEIP SA GRADUADA
CEIP PORTAL NOU
CEIP POETA VILLANGÓMEZ (*)
(*) El CEIP POETA VILLANGÓMEZ també té adscripció a l’IES SA COLOMINA.

 
IES SA BLANCA DONA

Centres adscrits:
CEIP BLANCA DONA
CEIP PUIG D’EN VALLS
CEIP S’OLIVERA

 
IES ISIDOR MACABICH

Centres adscrits:
CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS
CEIP CAN MISSES (*)
CEIP SANT RAFEL (**)
(*) El CEIP CAN MISSES també té adscripció a l’IES SA COLOMINA.
(**) El CEIP SANT RAFEL també té adscripció a l’IES QUARTÓ DE PORTMANY i a l’IES SA SERRA.

SANT ANTONI DE PORTMANY

IES SA SERRA / IES QUARTÓ DE PORTMANY
Centres adscrits:
CEIP SANT RAFEL (*)
CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ
CEIP CERVANTES
CEIP VARA DE REY
CEIP SANT ANTONI
CEIP BUSCASTELL
CEIP SANT MATEU (**)
CEIP SANTA AGNÈS
(*) El CEIP SANT RAFEL també té adscripció a l’IES ISIDOR MACABICH.
(**) El CEIP SANT MATEU també té adscripció a l’IES BALÀFIA.

SANTA EULÀRIA DES RIU

IES XARC
Centres adscrits:
CEIP SANTA EULÀRIA
CEIP SANT CIRIAC

 
IES QUARTÓ DEL REI

Centres adscrits:
CEIP VÉNDA D’ARABÍ
CEIP SANT CARLES

SANT JOAN DE LABRITJA

IES BALÀFIA
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Centres adscrits:
CEIP SANTA GERTRUDIS
CEIP LABRITJA
CEIP BALANSAT
CEIP TORRES DE BALÀFIA
CEIP SANT MATEU (*)
(*) El CEIP SANT MATEU també té adscripció a l’IES SA SERRA i a l’IES QUARTÓ DE PORTMANY.

SANT JORDI

IES ALGARB
Centres adscrits:
CEIP CAN RASPALLS
CEIP CAN GUERXO
CEIP SANT JORDI

SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ

IES SANT AGUSTÍ
Centres adscrits:
CEIP L’URGELL
CEIP ES VEDRÀ

 

ADSCRIPCIONS DE CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL O INCOMPLETS A CENTRES PÚBLICS DE PRIMÀRIA

Centres d’infantil Centres de primària
EI PAULA TORRES CEIP LA SOLEDAT

CEIP CAMILO JOSÉ CELA
Centres d’infantil o de primària incomplets Centres de primària
CEIP ROSA DELS VENTS (*) CEIP NA CARAGOL
CEIP GABRIEL PALMER (**) CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS
CEIP FORNALUTX (***) CEIP ES PUIG (Sóller)
CEIP PERE CERDÀ (****) CEIP ES PUIG (Sóller)
CEIP SES MARJADES (*****) CEIP ES PUIG (Sóller)

CEIP ES FOSSARET (Sóller)

(*) L’adscripció del CEIP ROSA DELS VENTS al CEIP NA CARAGOL només afecta els alumnes que durant el curs 2015-2016 hagin de
cursar 3r de primària.

(**) L’adscripció del CEIP GABRIEL PALMER al CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS només afecta els alumnes que durant el curs
2015-2016 hagin de cursar 5è de primària.

(***) L’adscripció del CEIP FORNALUTX al CEIP ES PUIG només afecta els alumnes que durant el curs 2015-2016 hagin de cursar 5è de
primària.

(****) L’adscripció del CEIP PERE CERDÀ al CEIP ES PUIG només afecta els alumnes que durant el curs 2015-2016 hagin de cursar 4t de
primària.

(*****) L’adscripció del CEIP SES MARJADES al CEIP ES PUIG i al CEIP ES FOSSARET només afecta els alumnes que durant el curs
escolar 2015-2016 hagin de cursar 3r de primària.

 

ADSCRIPCIONS DE CENTRES CONCERTATS D’EDUCACIÓ INFANTIL A CENTRES CONCERTATS DE PRIMÀRIA (a
partir del curs escolar 2015-2016)

Centres d’infantil Centres de primària
CEI ITACA CC NTRA.SRA.MONTESIÓN

CC LA PURÍSIMA
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CC SAGRAT COR
CC ESCOLÀPIES
CC VERGE DEL CARME

ADSCRIPCIONS D’INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SENSE BATXILLERAT A INSTITUTS D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA AMB BATXILLERAT PER A LES MODALITATS DE BATXILLERAT CIENTIFICOTECNOLÒGIC I
D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

IES MARRATXÍ / IES SANT MARÇAL

Centre adscrit:

IES SANTA MARIA

La resta d’adscripcions són les que vénen regulades per l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 (BOIB
número 64 de 5 de maig de 2012).

 

 

ANNEX 6
Barem  específic addicional a aplicar als sol·licitants de plaça escolar a centres específics per al procés d’escolarització corresponent

al curs escolar 2015-2016

A l’empara del que disposa l’article 21.2 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012,  d’aplicació en el
procés d’admissió corresponent al curs escolar 2015-2016, s’estableix un barem específic a computar juntament amb el barem de puntuació
vigent (Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 – BOIB número 64 de 5 de maig de 2012, annex 1) per a
alumnes que sol·licitin plaça escolar a centres específics per al curs escolar 2015-2016.

Criteris de baremació específics:

-  Perfil de centre específic: 5 punts.
-  Discapacitat psíquica lleu: 2 punts.
-  Discapacitat psíquica moderada: 3 punts.
-  Modalitat d’escolarització combinada: 2 punts.
-  Modalitat d’escolarització completa: 4 punts.
-  Repetició en etapes anteriors: 1 punt.

En cas d’empat, es dirimirà d’acord amb la següent prelació:

1. Major puntuació total obtinguda pels criteris específics aplicats als centres d’educació especial.

2. Major puntuació total obtinguda pels criteris generals de barem.

A efectes d’admissió a centres específics, la zona escolar és única.

Cadascun dels criteris específics s’ha d’acreditar, a efectes de barem, amb el dictamen d’escolarització, emès per l’òrgan competent,
exceptuant el criteri de repetició en etapes anteriors, que s’acreditarà mitjançant l’historial acadèmic de l’alumne sol·licitant. 
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