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Educació

ACTA DE
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESCOLARITZACIÓ DE LES
ESCOLETES MUNICIPALS DE SANT JOSEP I DE L’EI CAN NEBOT (CURS
19/20).
DATA DE REUNIÓ: 10 de juny de 2018
LLOC: sala de plens de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
HORA INICI: 10.00 h
HORA FINALITZACIÓ: 11.30 h
MEMBRES INTEGRANTS:

Vocals:
Cristina Rosselló Juan, vocal en representació de la Conselleria d’Educació i
Universitat
Maria Cardona Marí, vocal en representació de l’Ajuntament
Sandra Torrent d’Argila, vocal en representació de l’EI Es Vedranell
Constanza Lavela Ranchal, vocal en representació de l’EI Cala de Bou
Valeria Fernández Torres, vocal en representació del personal docent
Dels membres nomenats per formar part d’aquesta comissió d’escolarització,
s’acorda que actuarà com a secretària, a l’efecte d’aixecar acta de la sessió, la
Sra. Maria Cardona Marí.
L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia és titular de dues escoletes municipals, l’EI Es
Vedranell i l’EI Cala de Bou.
La Conselleria d’Educació i Universitat té la concessió demanial de l’EI Can Nebot, que
pertany al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, realitzada pel Consell Insular
d’Eivissa.

El procés d’admissió a centres d’educació infantil de primer cicle (19-20) es regeix
pel que disposa la Resolució del director general d’Innovació i Comunitat
Educativa de 25 de febrer de 2019 per la qual es despleguen determinats
aspectes per al curs escolar 19-20 dels processos d’admissió i matriculació
d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als
nivells de primer cicle d’educació infantil publicats al BOIB núm. 30, de 7 de març
de 2019 i posterior modificació, de 9 d’abril de 2019, per la qual es despleguen
determinats aspectes per al curs 19-20 dels processos d’admissió i matriculació
d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als
nivells de primer cicle d’educació infantil, publicats en el BOIB núm. 47, d’11
d’abril de 2019, per a l’EI Can Nebot i pel que disposa l’Ordre del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, de 3 de maig de 2012 publicada al BOIB núm.
64, de 5 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, d’educació primària,
educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació
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professional inicial (PQPI) i batxillerat, publicada al BOIB, núm. 64, de 5 de maig
de 2012.
L’article 23.2 de l’esmentada Ordre del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, de 3 de maig de 2012, diu “En el cas de primer cicle d’educació
infantil, l’ajuntament podrà constituir una comissió d’escolarització presidida pel
batle o la persona en qui delegui. Cada comissió d’escolarització de primer cicle
d’educació infantil estarà constituïda per un representant de l’ajuntament, els
directors dels centres de la zona escolar, un representant del personal docent i un
representant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
Mitjançant Decret 2019-1281 es va aprovar la creació de la Comissió
d’Escolarització de les Escoletes Municipals de Sant Josep i de l’EI Can Nebot
(curs 2019/2020).
Mitjançant Decret 2019-1535 es va aprovar la composició de la Comissió
d’Escolartizació de les Escoletes Municipals de Sant Josep i l’EI Can Nebot (curs
19/20).
La finalitat d’aquesta Comissió d’Escolarització és resoldre les al·legacions a les
llistes provisionals de persones admeses, publicades el 31 de maig de 2019.
El termini per presentar al·legacions a aquestes llistes provisionals ha estat del 3
fins al 5 de juny de 2019.
Dins termini s’han presentat les següents al·legacions:

DNI

Reg. Entr. Al·legació presentada
Manifesta l’al·legant
que no han donat la
2019-Epuntuació corresponent
32033729L RC-6096
a empadronament a la
(04/06/19)
seva filla A. S. R.
(nascuda 2018)
Aquesta Comissió d’Escolarització ESTIMA l’al·legació presentada i se li
atorguen 5,5 punts en l’apartat 2 (ubicació del domicili).
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LLISTES PROVISIONALS EI ES VEDRANELL:
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LLISTES PROVISIONALS EI CALA DE BOU:
DNI

Reg. Entr. Al·legació presentada
Manifesta l’al·legant
que no han donat la
puntuació a l’apartat
“Proximitat lloc de
2019-Efeina” al seu fill A. G.
46957909M RE-3210
B. Aporta
(04/06/19)
documentació
acreditativa de lloc de
feina al municipi de
Sant Josep
Aquesta Comissió d’Escolarització DESESTIMA l’al·legació presentada atès que
la documentació presentada en l’al·legació no va ser presentada dins termini.
L’article 18.1 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 3 de
maig de 2012 publicada al BOIB núm. 64, de 5 de maig de 2012, especifica que
“...si s’aporta documentació fora del termini de sol·licitud establert, sempre que no
hagi estat expressament requerida per l’òrgan competent del centre, o si algun
dels documents demanats no es presenta de la manera procedent en el termini
establert, el concepte afectat no serà computable a l’efecte de barem.”

No s’han presentat reclamacions a les llistes provisionals de l’EI Can Nebot.
ALTRES TEMES:
Sol·licitud escolarització infant NEE (J. H. A.). S’ha rebut la documentació fora de
termini (Reg. entrada 2019-E-RC-5690, de 23-05-19). A l’expedient figura informe
de l’Equip d’Atenció Primerenca i dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant
Josep en què es valora la necessitat d’incorporar aquest infant a la plaça NEE
reservada per a l’EI Cala de Bou.
Atès que l’article 87.2 de la LOE diu que es podrà autoritzar un increment de fins
un 10% del nombre màxim d’alumnat per aula en els centres públics i privats
concertats d’una mateixa àrea d’escolarització i vist que des del Servei de
Planificació i Centres del Govern de les Illes Balears s’ha aprovat aquest augment
de ràtió al 2n nivell d’EI a l’EI Cala de Bou, s’acorda acceptar la sol·licitud de
plaça d’aquest infant.
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LLISTES PROVISIONALS EI CAN NEBOT:

Educació

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió i s’entén la següent
acta.
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