
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/471/2019, de 20 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius
sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a Tarragona, als efectes
del procediment d'admissió d'alumnes.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en
els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o
batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels
centres que tinguin adscrits.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 47.5 que en els processos d'admissió
d'alumnes en un centre han de tenir prioritat els alumnes que vulguin cursar el primer curs d'una etapa
obligatòria i procedeixin d'un altre centre que imparteixi fins a l'etapa obligatòria immediatament anterior a la
que volen iniciar i estigui adscrit al primer en els termes establerts per aquesta llei.

L'article 76.1 de la Llei d'educació, esmentada, estableix que amb la finalitat d'ordenar el procés
d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa, a més de les agrupacions de centres a què fa referència
l'article 72.3, es pot determinar l'adscripció entre centres educatius quan amb caràcter general pertanyen a
una mateixa zona educativa, si comparteixen els objectius del projecte educatiu.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres en els
ensenyaments sufragats amb fons públics, determina que l'adscripció de centres que disposa la legislació
vigent es pot establir entre centres que imparteixen educació infantil i educació primària, entre centres que
imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació
secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós
ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix
municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels
corresponents ensenyaments.

La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les
necessitats d'escolarització.

Amb aquesta finalitat i d'acord amb el que estableix el Decret 75/2007, de 27 de març, esmentat, s'han
determinat les adscripcions de centres tenint en compte la disponibilitat de llocs escolars del centre o centres
receptors, de manera que no se superi l'oferta que té o tenen autoritzada per al primer curs de cada
ensenyament, la relació entre els projectes educatius i curriculars dels centres a adscriure i el centre o centres
receptors, el caràcter propi, quan ha sigut el cas, la planificació escolar i la proximitat entre els centres.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

-1 Fer pública la relació d'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics de l'àmbit dels Serveis
Territorials del Departament d'Educació a Tarragona, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes a la
pàgina web del Departament d'Educació:

a) Per a la preinscripció als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil: es poden consultar les adscripcions
de centres al web Estudiar a Catalunya, a l'apartat Preinscripció > Accés als estudis > Educació infantil (segon
cicle), primària i secundària obligatòria.

b) Per a la preinscripció als ensenyaments de batxillerat: es poden consultar les adscripcions de centres al web
Estudiar a Catalunya, a l'apartat Preinscripció > Accés als estudis > Batxillerat.
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-2 La relació d'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics publicada s'ha d'actualitzar en
concordança amb la programació de l'oferta educativa aprovada per Acord del Govern pel que fa a la creació
de centres amb efectes de l'inici del curs escolar 2019-2020.

 

-3 Instar l'actualització del registre de centres d'acord amb la relació d'adscripció de centres educatius
sostinguts amb fons públics publicada.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant del director general de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà
de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Tarragona, 20 de febrer de 2019

 

Jean-Marc Segarra Mauri

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

 

(19.059.053)
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