
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ACORD del Consell de Direcció d’aprovació de la modificació de la Resolució sobre la 

preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona. 

 

Document sotmès a la consideració del Consell de Direcció en la sessió de 13 d’abril de 

2021 

  



 

ACORD del Consell de Direcció de la modificació de la Resolució sobre la preinscripció i 
matrícula de l’alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona. 

Vista la Resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2021-2022 a la 
ciutat de Barcelona (DOGC Núm. 8366 - 16.3.2021). 
 
Vista la necessitat de modificar les places de reserva al batxillerat, d’incrementar les places 
autoritzades per a l’escolarització de l’alumnat amb situacions  culturals o 
socioeconòmiques  desafavorides per als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i 
cicles formatius i les composicions de les comissions de garanties del segon cicle de 
l'educació infantil i de l'educació primària, de l'educació secundària obligatòria, de 
l'educació postobligatòria i la Comissió tècnica de suport a l'educació especial, es proposa 
modificar la resolució publicada en els termes que es detallen a l’annex.  
 
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 presidència, 
acorda: 
 

1. APROVAR la modificació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula de 
l’alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona que s’incorpora com 
annex al present acord. 
 

2. PUBLICAR aquesta Acord pels mateixos mitjans que es va publicar la Resolució 
sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de 
Barcelona (DOGC Núm. 8366 - 16.3.2021). 

 

Barcelona, 16 d’abril de 2021 
  



 

Annex 
 
RESOLUCIÓ de modificació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat 
per al curs 2021 - 2022 a la ciutat de Barcelona.  
 
Vista la necessitat de modificar les places de reserva al batxillerat, d’incrementar les 
places autoritzades per a l’escolarització de l’alumnat amb situacions  culturals o 
socioeconòmiques  desafavorides per als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i 
cicles formatius i les composicions de les comissions de garanties del segon cicle de 
l'educació infantil i de l'educació primària, de l'educació secundària obligatòria, de 
l'educació postobligatòria i la Comissió tècnica de suport a l'educació especial, el Consell 
de Direcció, mitjançant l’Acord de data 16 d’abril de 2021, aprova:  
 
1. Modificar la Resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2021 - 
2022 a la ciutat de Barcelona (publicada al DOGC número 8366 en data 16.3.2021), en els 
següents termes: 
 
Primer. Es modifica l’article 3, afegint el següent paràgraf al final: 
“Al batxillerat es podrà reservar una plaça de reserva per grup per l’alumnat amb 
necessitats educatives especials i/o específiques.” 
 
Segon. Es modifica l’article 9.3, que queda redactat de la següent forma:  
“9.3. Als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà   es 
podrà incrementar les places autoritzades per  a l’escolarització de l’alumnat amb 
situacions  culturals o    socioeconòmiques  desafavorides mitjançant resolució de la 
Gerència  del Consorci  d’Educació de Barcelona.” 
 
Tercer. Es modifica l’article 11.4:  
 
Es canvia la composició de la Comissió de garanties d'admissió del segon cicle de 
l'educació infantil i de l'educació primària: 
 
Allà on diu: 
“Un/a director/a de centre públic, a proposta de la Junta Territorial de Directors i 
Directores de Primària.”  
 
Ha de dir: 
“Dues persones directores de centres públics, a proposta de la Junta Territorial de Directors 
i Directores de Primària.” 
 
Allà on diu: 
“Una persona titular de centre privat concertat, a proposta de les respectives associacions 
de titulars de centres privats.” 
 
Ha de dir: 
“Dues persones titulars de centres privats concertats, a proposta de les respectives 
associacions de titulars de centres privats.” 
 
Allà on diu: 



 

“Una persona membre dels Serveis Educatius, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa 
del Consorci d'Educació de Barcelona.” 
 
Ha de dir: 
“Dues persones membres dels Serveis Educatius, a proposta de la Direcció d'Acció 
Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.” 
 
Allà on diu: 
“Una persona membre dels consells escolars representant de mares i pares d'alumnes de 
centres públics, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives 
del sector.” 
 
Ha de dir: 
“Dues persones membres dels consells escolars representants de mares i pares d'alumnes 
de centres públics,  a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes 
representatives del sector.” 
 
Allà on diu: 
“Una persona membre dels consells escolars representant de mares i pares d'alumnes de 
centres privats concertats, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes 
representatives del sector.” 
 
Ha de dir: 
“Dues persones membres dels consells escolars 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.” 
 
Allà on diu: 
“Una persona membre dels consells escolars de centres públics, en representació del 
professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.” 
 
Ha de dir: 
“Dues persones membre dels consells escolars de centres públics,  en representació del 
professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.” 
 
Allà on diu: 
“Una persona membre dels consells escolars de centres privats concertats, en 
representació del professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.” 
 
Ha de dir: 
“Dues persones membres dels consells escolars de centres privats concertats, en 
representació del professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.” 
 
Es canvia la composició de la Comissió de garanties d'admissió de l'educació secundària 
obligatòria: 
 
Allà on diu: 
“Un director/a de centre públic, a proposta de la Junta Territorial de Directors i Directores 
de Secundària.” 
 



 

Ha de dir: 
“Dues persones directores de centres públics, a proposta de la Junta Territorial de Directors 
i Directores de Secundària.” 
 
Allà on diu: 
“Una persona titular de centre privat concertat, a proposta de les respectives associacions 

de titulars de centres privats.” 
 
Ha de dir: 

“Dues persones titulars de centres privats concertats, a proposta de les respectives 
associacions de titulars de centres privats.” 
 
Allà on diu: 
“Una persona membre dels Serveis Educatius, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa 
del Consorci d'Educació de Barcelona.” 
 
Ha de dir: 
“Dues persones membres dels Serveis Educatius, a proposta de la Direcció d'Acció 
Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.” 
 
Allà on diu: 
“Una persona membre dels consells escolars representant de mares i pares d'alumnes de 
centres públics, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives 
del sector.” 
 
Ha de dir: 
“Dues persones membres dels consells escolars representants de mares i pares d'alumnes 
de centres públics, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes 
representatives del sector.” 
 
Allà on diu: 
“Una persona membre representant de mares i pares d'alumnes de centres privats 
concertats, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del 
sector.” 
 
Ha de dir: 
“Dues persones membres 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.” 
 
Allà on diu: 
“Una persona membre dels consells escolars de centres públics, en representació del 
professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.” 
 
Ha de dir: 
“Dues persones membres dels consells escolars de centres públics, en representació del 
professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.” 
 
Allà on diu: 



 

“Una persona membre dels consells escolars de centres privats concertats, en 
representació del professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.” 
 
Ha de dir: 
“Dues persones membres dels consells escolars de centres privats concertats, en 
representació del professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.” 
 
 
Es canvia la composició de la Comissió de garanties d'admissió de l'educació 
postobligatòria:  
 
Allà on diu: 
“Un tècnic especialitzat del Servei de Gestió del Procés d'Escolarització del Consorci 
d'Educació de Barcelona.” 
 
Ha de dir: 
“Una persona membre del Servei de Gestió del Procés d'Escolarització del Consorci 
d'Educació de Barcelona.” 
 
Cal afegir: 
“Una persona membre de l'Àrea d'Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial del 
Consorci d'Educació de Barcelona.” 
 
Quart. Es modifica l’article 11.5: 
 
Allà on diu: 
“Comissió tècnica de suport a l'educació especial, amb la composició següent:- 
Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació.- Una persona tècnica a proposta 
de l'Àrea d'Orientació i Educació Inclusiva del Consorci d'Educació de Barcelona.- Una 
persona tècnica a proposta del Servei de Gestió del Procés d'Escolarització del Consorci 
d'Educació de Barcelona. La funció d'aquesta comissió serà l'assessorament en el procés 
d'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials en els Centres 
d'Educació Especial, AIS i de l'alumnat en règim d'escolarització compartida pel que fa a 
la seva escolarització en el Centre d'Educació Especial.” 
 
Ha de dir: 
“Comissió tècnica de suport a l'educació especial, amb la composició següent:  
  

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

 Una persona tècnica a proposta de l'Àrea d'Orientació i Educació Inclusiva del 
Consorci d'Educació de Barcelona.  

 Una persona tècnica a proposta del Servei de Gestió del Procés d'Escolarització del 
Consorci d'Educació de Barcelona.  

 
La funció d'aquesta comissió serà del seguiment del procés d'escolarització de l'alumnat 
amb necessitats educatives especials en els Centres d'Educació Especial, AIS i de l'alumnat 
en règim d'escolarització compartida pel que fa a la seva escolarització en el Centre 
d'Educació Especial.” 

 


