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Carrer de Rosselló, 2-8 · 43201 Reus · Tel. 977 010 046

Atenció presencial 
- Primera atenció al taulell.
- Per la tramitació de documents cal demanar cita prèvia.
Atenció telefònica 
- 977 010 046
Atenció per @ 
- ome.educacio@reus.cat
Horari 
- De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
- En període de preinscripció a les etapes de 0 a 16 anys també a les tardes.
Cita prèvia 
- 977 010 046
- https://citaprevia.reus.cat/reus/#nbb

Més informació
www.reus.cat/ensenyament

Connectant la comunitat per generar 
més i millors oportunitats educatives 

per a tothom

És moment 
d’informar-se.
pren el teu temps, 
decideix i confia 
en la xarxa 
educativa de reus.

QuÈ
t’ofereix

l’OME+ ?
Informació general sobre: 
•	 L’oferta d’ensenyaments postobligatoris	 de	 for-
mació	professional,	 de	batxillerats,	per	a	persones	
adultes	(Centres	de	Formació	d’Adults),	de	llengües	
(Escola	Oficial	d’Idiomes	i	cursos	de	català	del	CNL),	
artístics	i	professionalitzadors	(Conservatori	de	Mú-
sica,	Escola	d’Art	i	Disseny...).

•	 Les	beques de menjador i targetes de transport.

•	 L’oferta	 d’ensenyaments	 universitaris	 al	 municipi	
(URV	i	UOC).

On adreçar-se 
•	Altres programes i serveis	 relacionats	amb	 la	 for-
mació,	inserció	i	orientació	(Mas	Carandell).	

•	 L’homologació de títols estrangers.

•	 Formació	postuniversitaria	a	la	ciutat	(Fundació	URV	
al	Mas	Miarnau).

Oficina Municipal
d’Escolarització+OME
i



L’Oficina	Municipal	d’Escolarització	és	 l’instrument	de	col·laboració	entre	 l’Ajun-
tament	de	Reus	i	el	Departament	d’Educació	de	la	Generalitat	de	Catalunya	per	
regular	el	procés	d’escolarització	de	l’alumnat	als	centres	docents	finançats	amb	
fons	públics	(públics	i	concertats)	a	Reus.
 
•	 És	el	 referent	principal	d’atenció,	 informació	 i	orientació	per	a	 les	 famílies	en	
relació	amb	els	procediments	d’admissió	al	centres	educatius	del	municipi.

•	Actua	en	el	procés	d’escolarització	dels	nivells	d’educació	infantil,	educació	pri-
mària	i	educació	secundària	obligatòria,	tant	en	el	període	de	preinscripció	com	al	llarg	de	l’any.	

Amb els objectius d’/de:
• Establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament a les famílies de tota l’oferta educativa.
• Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la 

integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada a tota la població escolar, en el marc 
de les previsions del decret de preinscripció i matrícula i de les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització.

• Vetllar per la transparència i la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat en el seu àmbit d’actuació, mitjançant 
les comissions d’escolarització.

•	Desenvolupar i aplicar actuacions d’acompanyament i suport de les famílies en 
el procediment d’admissió.

•	Oferir a la famílies informació sobre l’oferta educativa dels centres del Servei 
d’Educació de Catalunya ubicats al municipi, especialment:

- l’oferta d’ensenyaments gratuïts i l’oferta de llocs escolars vacants en ca-
dascun d’aquests ensenyaments, així com la previsió de germans a P3.

- els criteris d’admissió d’alumnat.
- les àrees escolars de proximitat i l’adscripció entre centres.

•	Rebre i tramitar les sol·licituds d’admissió als centes educatius.
•	Fer publicitat dels resultats del procés de preinscripció en els centres educatius del municipi .
•	Donar suport a la coordinació de les jornades de portes obertes dels centres educatius.
•	Promoure campanyes informatives adreçades a les famílies sobre el procediment d’admissió als centres educatius del 

municipi. 
•	Acollir les Comissions de Garanties d’Admissió següents:

- la comissió d’escoles bressol sostingudes amb fons públics, presidida pel regidor d’Educació.
- les comissions de garanties d’educació infantil i primària i d’educació secundària obligatòria, ambdues presidides per la 

inspecció educativa. 
•	Participar en les comissions de garanties d’admisió de formació professional i batxillerat d’àmbit territorial i en el Consell 

Escolar Territorial de Tarragona.
•	Proposar les àrees escolars per a l’aplicació del criteri de prioritat de proximitat des de la característica pròpia del municipi. 

QuÈ És

Quines 
funcions tÉ

l’OME

l’OME
•	 Vetlla per l’escolaritat obligatòria (tant per la incorporació, incorporació tardana 

i en el pas d’etapa), així com l’absentisme escolar. 
•	 És la seu de l’ Observatori Escolar 0-16 de la ciutat. 
•	 Transparència i retiment de comptes a la ciutadania mitjançant la Carta de Ser-

veis publicada al BOPT el 24 de gener de 2019.
•	 Edita les guies dels centres educatius de Reus, actualitza el cercador dels ense-

nyaments que es fan al municipi, així com el Mapa de centres educatius i ense-
nyaments al Geoportal.

altres
aportacions de

l’OME

?
En relació amb centres educatius 
•	 Promou que es coneguin els projectes educatius dels centres.
•	 Dona suport als centres en el procés de preinscripció i matrícula en el període 

ordinari (general).
•	 Dona suport als centres en el procés d’escolarització durant el curs escolar (ma-

trícula Viva).
•	 Difon les dates de les jornades de portes obertes dels centres.

En relació amb les famílies 
•	 Resol dubtes freqüents en matèria d’escolarització en la tramitació de sol·licituds 

de plaça escolar en període de preinscripció i matrícula i, un cop finalitzat el ter-
mini, per a la incorporació al llarg del curs.

- 0-3 primer cicle d’educació infantil de centres sostinguts amb fons públics: esco-
les bressol municipals/llars d’infants. 

- 3-12 segon cicle d’educació infantil i primària. 
- 12-16 educació secundària obligatòria. 

•	 Informa i assessora per a la incorporació un cop finalitzat el termini i al llarg del 
curs: davant de canvis de domicili, davant de la necessitat d’un canvi d’escola o 
per circumstàncies excepcionals i a famílies nouvingudes. 

•	 Orienta per escollir centre educatiu: visita les bressol, les escoles i els instituts 
en les jornades de portes obertes i pregunta els teus dubtes, mira els espais 
web dels centres, parla i escolta el parer d’altres persones tot i deixa de banda 
els rumors (creences basades en els tòpics), coneix llurs programes d’innovació 
educativa i l’estil d’aprenentatge, interessa’t per l’equip docent, els serveis i les 
activitats de l’AMPA.

QuÈ ofereix

l’OME?

?

MAPA D’UBICACIÓ
ESCOLES BRESSOL (0-3 anys)

MAPA D’UBICACIÓ
EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA 
I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
(3-16 anys)

Escola bressol municipal El Lligabosc

Escola bressol municipal El Marfull

Escola bressol municipal El Margalló

Escola bressol municipal La Ginesta

Escola bressol municipal L’Olivera

Escola bressol municipal Montsant 

Llar d’infants El Barrufet 

Llar d’infants A. Cuadrada

Escola bressol Verdaguer 

Llar d’infants Babi
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Llar d’infants Els Petits Somriures

Llar d’Infants. Institució Tarragona

Escola bressol l’Avet

Escola bressol l’Estel

Llar d’infants La Granja

Llar d’infants La Papallona

Llar d’infants Mafalda

Llar d’infants Mafalda II Scp

Llar d’infants Vailets
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Escola Cèlia Artiga

Escola Ciutat de Reus 

Escola Doctor Alberich i Casas

Escola Eduard Toda 

Escola Els Ganxets

Escola General Prim

Escola Isabel Besora 

Escola Joan Rebull

Escola La Vitxeta

Escola Marià Fortuny

Escola Misericòrdia

Escola Montsant

Escola Mowgli

Escola Pompeu Fabra 

Escola Prat de la Riba 

Escola Rosa Sensat

Escola Rubió i Ors

Escola Sant Bernat Calvó

Escola Teresa Miquel i Pàmies 

Institut Escola Pi del Burgar 

Institut Baix Camp

Institut Domènech i Montaner 

Institut Gabriel Ferrater i Soler 

Institut Gaudí 

Institut Josep Tapiró

Institut Roseta Mauri

Institut Salvador Vilaseca 

CPEE Alba 

CCE Font del Lleó 

Col·legi La Presentació 

Col·legi La Salle 

Col·legi Maria Rosa Molas

Col·legi Pare Manyanet

Col·legi Sant Josep

Col·legi Sant Pau 

Escola Arce

Escola Maria Cortina

Escola Puigcerver 

Institució Tarragona. Espai Aura

Escola Nostra Senyora del Mar 

Collège Français International 
Marguerite Yourcenar
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