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ACORD    del  Consell  de  Direcció  Consell  de  Direcció  de  modificació  de  la  Resolució  sobre  la 
preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 2018‐2019 a la ciutat de Barcelona. 
 
Vist  que  la  llei  22/1998,  de  30  de  desembre,  de  la  Carta Municipal  de  Barcelona,  estableix  als 
articles 123 i 124, que es consideren àrees d’actuació en matèria d’educació als efectes de la Carta, 
l’aplicació a Barcelona de  la normativa de matriculació d’alumnes  i qualsevol altra d’anàloga que 
necessiti una adaptació específica. 
 
Vist que el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, 
estableix a l’article 3 la competència del Consorci en les matèries esmentades al punt anterior. 
 
Vist  l  Decret  75/2007,  de  27  de març  (DOGC  núm.  4852,  de  29.3.2007), modificat  pel  Decret 
10/2012, de 31 de gener (DOGC núm. 6058, de 2.2.2012), estableix el procediment d'admissió de 
l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 
 
Atesa la Disposició addicional sisena del Decret 75/2007, de 27 de març, abans esmentat, relativa a 
les competències del Consorci d'Educació de Barcelona, que 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/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció 
i matrícula 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 2018‐2019. 
 
Vistos  els  canvis  organitzatius  acordats  per  la  gerència  del  Consorci  que  afecten  al  procés 
d’escolarització que passa de  l’Àrea del Servei d’Educació  i Territori a  la Direcció d’Atenció a  la 
Comunitat Educativa. 
 
Ateses 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  per  a  la  ciutat  de  Barcelona,  el 
Consell de Direcció, a proposta de la presidenta, acorda: 
 
1. APROVAR  la modificació de  la  resolució  sobre  la preinscripció  i matrícula de  l’alumnat per al 

curs 2018‐2019 a la ciutat de Barcelona que s’incorpora com annex al present acord. 
 

2. AUTORITZAR a la gerent del Consorci a signar‐la i publicar‐la 
 

Barcelona, 21 de setembre de 2018 
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MODIFICACIÓ DE  LA RESOLUCIÓ  sobre  la preinscripció  i matrícula d'alumnat per al  curs 2018‐
2019 a la ciutat de Barcelona. 

 

Article 9 

Punt 9.2 

On diu: L’Àrea de Servei d’Educació  i Territori del Consorci d'Educació de Barcelona assumeix  les 
finalitats que l'article 20 del Decret 75/2007, de 27 de març, estableix per a les Oficines municipals 
d'escolarització, ha de dir: 

La Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona assumeix 
les  finalitats que  l'article 20 del Decret 75/2007, de 27 de març, estableix per a  les Oficines 
municipals d'escolarització 

 

On diu: 

Comissió de garanties d'admissió del segon cicle de l'educació infantil i de l'educació primària: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Vicepresidència, exercida per un/una tècnic/a de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori a proposta 
del Director/a de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori del Consorci d'Educació de Barcelona. 

‐ Dos directors/es de centres públics, a proposta de la Junta Territorial de Directors i Directores de 
Primària. 

‐ Dos titulars de centres privats concertats, a proposta de les respectives associacions de titulars de 
centres privats. 

‐ Dos membres  dels  Serveis  Educatius,  a  proposta  de  l'Àrea  de  Servei  d'Educació  i  Territori  del 
Consorci d'Educació de Barcelona. 

‐ Dos membres de consell escolar representants de mares  i pares d'alumnes de centres públics, a 
proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 

‐ Dos membres de  consell  escolar  representants de mares  i pares d'alumnes de  centres privats 
concertats, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 

‐  Dos  membres  dels  consells  escolars  de  centres  públics,  en  representació  del  professorat,  a 
proposta dels sindicats més representatius del sector. 

‐  Dos  membres  dels  consells  escolars  de  centres  privats  concertats,  en  representació  del 
professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector. 

‐ El/la secretari/a del Consell Escolar Municipal de Barcelona. 
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‐ El/la responsable de planificació  i programació de  l’oferta educativa del Consorci d’Educació de 
Barcelona.  

‐ Un membre de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori del Consorci d'Educació de Barcelona.  

 

Ha de dir: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Presidència adjunta, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Vicepresidència, exercida per el/la Cap de  la Unitat d’Escolarització del Consorci d'Educació de 
Barcelona. 

‐ Dos directors/es de centres públics, a proposta de la Junta Territorial de Directors i Directores de 
Primària. 

‐ Dos titulars de centres privats concertats, a proposta de les respectives associacions de titulars de 
centres privats. 

‐ Dos membres  dels  Serveis  Educatius,  a  proposta  de  l'Àrea  de  Servei  d'Educació  i  Territori  del 
Consorci d'Educació de Barcelona. 

‐ Dos membres de consell escolar representants de mares  i pares d'alumnes de centres públics, a 
proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 

‐ Dos membres de  consell  escolar  representants de mares  i pares d'alumnes de  centres privats 
concertats, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 

‐  Dos  membres  dels  consells  escolars  de  centres  públics,  en  representació  del  professorat,  a 
proposta dels sindicats més representatius del sector. 

‐  Dos  membres  dels  consells  escolars  de  centres  privats  concertats,  en  representació  del 
professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector. 

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

‐ El/la responsable de planificació  i programació de  l’oferta educativa del Consorci d’Educació de 
Barcelona.  

‐ Un membre de la Unitat d’Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.  

 

On diu: 

Comissió de garanties d'admissió de l'educació secundària obligatòria: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐  Vicepresidència,  exercida  per  un/una  tècnic/a    de  l'Àrea  de  Servei  d'Educació  i  Territori    a 
proposta  del  Director/a  de  l'Àrea  de  Servei  d'Educació  i  Territori  del  Consorci  d'Educació  de 
Barcelona. 
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‐ Dos directors/es de centres públics, a proposta de la Junta Territorial de Directors i Directores de 
Secundària. 

‐ Dos titulars de centres privats concertats, a proposta de les respectives associacions de titulars de 
centres privats. 

‐ Dos membres  dels  Serveis  Educatius,  a  proposta  de  l'Àrea  de  Servei  d'Educació  i  Territori  del 
Consorci d'Educació de Barcelona. 

‐ Dos membres del consell escolar representants de mares i pares d'alumnes de centres públics, a 
proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 

‐ Dos membres del  consell escolar  representants de mares  i pares d'alumnes de  centres privats 
concertats, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 

‐  Dos  membres  dels  consells  escolars  de  centres  públics,  en  representació  del  professorat,  a 
proposta dels sindicats més representatius del sector. 

‐  Dos  membres  dels  consells  escolars  de  centres  privats  concertats,  en  representació  del 
professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector. 

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

‐ El/la responsable de planificació  i programació de  l’oferta educativa del Consorci d’Educació de 
Barcelona.  

‐ Un membre de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori del Consorci d'Educació de Barcelona.  

 

Ha de dir: 

Comissió de garanties d'admissió de l'educació secundària obligatòria: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Presidència adjunta, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Vicepresidència, exercida per el/la Cap de  la Unitat d’Escolarització del Consorci d'Educació de 
Barcelona. 

‐ Dos directors/es de centres públics, a proposta de la Junta Territorial de Directors i Directores de 
Secundària. 

‐ Dos titulars de centres privats concertats, a proposta de les respectives associacions de titulars de 
centres privats. 

‐ Dos membres  dels  Serveis  Educatius,  a  proposta  de  l'Àrea  de  Servei  d'Educació  i  Territori  del 
Consorci d'Educació de Barcelona. 

‐ Dos membres del consell escolar representants de mares i pares d'alumnes de centres públics, a 
proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 

‐ Dos membres del  consell escolar  representants de mares  i pares d'alumnes de  centres privats 
concertats, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 
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‐  Dos  membres  dels  consells  escolars  de  centres  públics,  en  representació  del  professorat,  a 
proposta dels sindicats més representatius del sector. 

‐  Dos  membres  dels  consells  escolars  de  centres  privats  concertats,  en  representació  del 
professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector. 

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

‐ El/la responsable de planificació  i programació de  l’oferta educativa del Consorci d’Educació de 
Barcelona.  

‐ Un membre de la Unitat d’Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona.  

 

On diu:  

Comissió de garanties d’admissió de l’educació postobligatòria: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Un/a inspector/a adjunt a la presidència.  

‐ Vicepresidència, exercida per un/una tècnic/a de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori  a proposta 
del Director/a de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori del Consorci d'Educació de Barcelona. 

‐ Un/a director/a de centre públic, a proposta de  la  Junta Territorial de Directors  i Directores de 
Secundària. 

‐ Un/a titular de centre privat concertat, a proposta de  les respectives associacions de titulars de 
centres privats. 

‐  Un membre  dels  Serveis  Educatius,  a  proposta  de  l'Àrea  de  Servei  d'Educació  i  Territori  del 
Consorci d'Educació de Barcelona. 

‐ Un/a representants de mares i pares d’alumnes de centres públics, a proposta de les federacions 
de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 

‐ Un/a representants de mares  i pares d’alumnes de centres privats concertats, a proposta de  les 
federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 

‐  Un/a membre  dels  consells  escolars  de  centres  públics,  en  representació  del  professorat,  a 
proposta dels sindicats més representatius del sector. 

‐  Un/a  membre  dels  consells  escolars  de  centres  privats  concertats,  en  representació  del 
professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector. 

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

‐ El/la responsable de planificació  i programació de  l’oferta educativa del Consorci d’Educació de 
Barcelona.  

‐ Un membre de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori del Consorci d'Educació de Barcelona.  

 

Ha de dir: 
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Comissió de garanties d’admissió de l’educació postobligatòria: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Presidència adjunta, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Vicepresidència, exercida per el/la Cap de  la Unitat d’Escolarització del Consorci d'Educació de 
Barcelona. 

‐ Un/a director/a de centre públic, a proposta de  la  Junta Territorial de Directors  i Directores de 
Secundària. 

‐ Un/a titular de centre privat concertat, a proposta de  les respectives associacions de titulars de 
centres privats. 

‐  Un membre  dels  Serveis  Educatius,  a  proposta  de  l'Àrea  de  Servei  d'Educació  i  Territori  del 
Consorci d'Educació de Barcelona. 

‐ Un/a representants de mares i pares d’alumnes de centres públics, a proposta de les federacions 
de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 

‐ Un/a representants de mares  i pares d’alumnes de centres privats concertats, a proposta de  les 
federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector. 

‐  Un/a membre  dels  consells  escolars  de  centres  públics,  en  representació  del  professorat,  a 
proposta dels sindicats més representatius del sector. 

‐  Un/a  membre  dels  consells  escolars  de  centres  privats  concertats,  en  representació  del 
professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector. 

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

‐ El/la responsable de planificació  i programació de  l’oferta educativa del Consorci d’Educació de 
Barcelona.  

‐ Un membre de Àrea d'Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial del Consorci d’Educació 
de Barcelona. 

 

On diu: 

9.6. Comissions tècniques de suport 

Es constitueixen les comissions tècniques de suport següents: 

Comissió  tècnica  de  suport  per  a  l'admissió  a  les  escoles  oficials  d'idiomes,  amb  la  composició  
següent: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Una persona tècnica a proposta de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori del Consorci d'Educació 
de Barcelona. 

‐ Un/a director/a d'una escola oficial d'idiomes, a proposta de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori 
del Consorci d'Educació de Barcelona. 
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La  funció  d'aquesta  comissió  serà  la  del  seguiment  del  procés  d'admissió  a  les  escoles  oficials 
d'idiomes. 

 

Comissió tècnica de suport per a l'admissió als ensenyaments d'adults, amb la composició següent: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Una persona tècnica a proposta de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori del Consorci d'Educació 
de Barcelona. 

‐  Un/a  director/a  d'un  centre  d'educació  d'adults,  a  proposta  de  l'Àrea  de  Servei  d'Educació  i 
Territori del Consorci d'Educació de Barcelona. 

La funció d'aquesta comissió serà  la del seguiment del procés d'admissió als centres de titularitat 
pública amb ensenyaments d'educació d'adults. 

 

Comissió tècnica de suport a l'educació especial, amb la composició següent: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Dues persones  tècniques de  l'Àrea d'Orientació  i Educació  Inclusiva del Consorci d'Educació de 
Barcelona. 

‐ Un/a director/a d'un Equip d'Assessorament Psicopedagògic de la ciutat de Barcelona, a proposta 
de  l'Àrea d'Orientació i Educació Inclusiva del Consorci d'Educació de Barcelona. 

La  funció d'aquesta  comissió  serà  la del  seguiment del procés d'escolarització de  l'alumnat amb 
necessitats  educatives  especials  en  els  Centres  d'Educació  Especial  i  en  les Unitats  de  Suport  a 
l'Educació Especial. 

 

 

Comissió tècnica de suport per a l'admissió als centres integrats, amb la composició següent: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Vicepresidència, exercida per un/una tècnic/a de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori a proposta 
del Director/a de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori del Consorci d'Educació de Barcelona. 

‐ El/la director/a de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell o persona en qui delegui. 

‐ El/la director/a de l'IESA Institut del Teatre o persona en qui delegui. 

‐ Un/a director/a d'un Equip d'Assessorament Psicopedagògic de la ciutat de Barcelona, a proposta 
del Consorci d'Educació de Barcelona.  

Les funcions d'aquesta comissió seran les de seguiment del procés d'admissió als centres integrats, 
l'anàlisi  de  les  situacions  específiques  de  l'alumnat  amb  necessitats  educatives  específiques  i  la 
gestió de  les sol∙licituds d'accés que es presentin als centres  integrats un cop finalitzat el període 
de preinscripció. 
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Ha de dir: 

9.6. Comissions tècniques de suport 

Es constitueixen les comissions tècniques de suport següents: 

Comissió  tècnica  de  suport  per  a  l'admissió  a  les  escoles  oficials  d'idiomes,  amb  la  composició  
següent: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐  Una  persona  tècnica  a  proposta  de  la  Unitat  d’Escolarització  del  Consorci  d'Educació  de 
Barcelona. 

‐  Un/a  director/a  d'una  escola  oficial  d'idiomes,  a  proposta  de  l’Àrea  d'Ensenyaments 
Postobligatoris i de Règim Especial del Consorci d’Educació de Barcelona. 

La  funció  d'aquesta  comissió  serà  la  del  seguiment  del  procés  d'admissió  a  les  escoles  oficials 
d'idiomes. 

 

Comissió tècnica de suport per a l'admissió als ensenyaments d'adults, amb la composició següent: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐  Una  persona  tècnica  a  proposta  de  la  Unitat  d’Escolarització  del  Consorci  d'Educació  de 
Barcelona. 

‐  Un/a  director/a  d'una  escola  oficial  d'idiomes,  a  proposta  de  l’Àrea  d'Ensenyaments 
Postobligatoris i de Règim Especial del Consorci d’Educació de Barcelona. 

La funció d'aquesta comissió serà  la del seguiment del procés d'admissió als centres de titularitat 
pública amb ensenyaments d'educació d'adults. 

 

Comissió tècnica de suport a l'educació especial, amb la composició següent: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Dues persones  tècniques de  l'Àrea d'Orientació  i Educació  Inclusiva del Consorci d'Educació de 
Barcelona. 

‐ Un/a director/a d'un Equip d'Assessorament Psicopedagògic de la ciutat de Barcelona, a proposta 
de  l'Àrea d'Orientació i Educació Inclusiva del Consorci d'Educació de Barcelona. 

La  funció d'aquesta  comissió  serà  la del  seguiment del procés d'escolarització de  l'alumnat amb 
necessitats  educatives  especials  en  els  Centres  d'Educació  Especial  i  en  les Unitats  de  Suport  a 
l'Educació Especial. 

Comissió tècnica de suport per a l'admissió als centres integrats, amb la composició següent: 

‐ Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació. 

‐ Vicepresidència, exercida per el/la Cap de  la Unitat d’Escolarització del Consorci d'Educació de 
Barcelona. 
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‐ El/la director/a de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell o persona en qui delegui. 

‐ El/la director/a de l'IESA Institut del Teatre o persona en qui delegui. 

‐ Un/a director/a d'un Equip d'Assessorament Psicopedagògic de la ciutat de Barcelona, a proposta 
del Consorci d'Educació de Barcelona.  

Les funcions d'aquesta comissió seran les de seguiment del procés d'admissió als centres integrats, 
l'anàlisi  de  les  situacions  específiques  de  l'alumnat  amb  necessitats  educatives  específiques  i  la 
gestió de  les sol∙licituds d'accés que es presentin als centres  integrats un cop finalitzat el període 
de preinscripció. 

 

 

 

 

 


