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Informe 2/2022 del Consell Escolar de Mallorca sobre l’esborrany de la 
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat 
Educativa de XX de XX de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes 
per al curs escolar 2022-2023 dels processos d’admissió i matriculació 
d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als 
centres de la xarxa educativa complementària als nivells de primer cicle 
d’educació infantil.  
 
1. Fets 
 
L’article 1 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars 
insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears determina que «els 
consells escolars insulars són els òrgans de consulta i de participació en la 
programació general de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit territorial de cada 
una de les illes que integren les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 15 
del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de consells 
escolars de les Illes Balears». 
 
Vista aquesta consideració, la Direcció General de Primera Infància, Innovació i 
Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional va enviar 
al Consell Escolar de Mallorca (CEM) l’esborrany de la Resolució esmentada el 23 de 
desembre de 2021. 
 
El mateix 23 de desembre de 2021, el CEM va enviar l’esborrany als consellers i a les 
conselleres per informar-los i perquè l’estudiessin, se’ls demanà que fessin 
aportacions fins al 24 de gener de 2022, d’acord amb l’article 9.d del Reglament 
d’organització i funcionament del CEM. 
 
En el període establert, hi varen presentar aportacions les  conselleres següents: 
 
- Maria José Jiménez, representant del grup n) 
- M. Concepció Moragues, representant del grup l)  
- Misericòrdia Sánchez, representant del grup b) 
 
A partir d’aquestes aportacions s’elabora el primer esborrany d’informe que es va 
enviar a la Comissió Permanent, perquè l’analitzàs, el debatés i, si escau, aprovés 
enviar-ho al Ple de 21 de febrer per a l’aprovació.  
 
El 9 de febrer es va enviar l’informe als membres consellers i conselleres i es va obrir 
un termini d’esmenes que va concloure dia 18 de febrer. En el termini establert, no s’hi 
va presentar cap esmena. 
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2. Estructura i contingut de la Resolució 
 
L’esborrany de la Resolució esmentat, consta d’un preàmbul amb els fets i fonaments 
de dret i la pròpia resolució que dictamina la publicació de la documentació inclosa en 
els annexos. 
 
2.1. Fets 
 

El 2 d’agost es va aprovar el Decret 64/2019, pel qual s’estableix el règim d’admissió 
d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la CAIB, 
que deroga expressament el Decret 37/2008 de 4 d’abril, i qualsevol altra norma de 
rang igual o inferior, en tot el que s’oposi al seu contingut o el contradigui. 

El Decret 64/2019 habilita el conseller d’Educació, Universitat i Recerca a dictar 
disposicions administratives necessàries en aquest àmbit, però el desplegament 
normatiu a través d’una ordre encara no s’ha fet, per la qual cosa l’Ordre del conseller 
de dia 3 de maig de 2012 és vigent en tot allò que no s’oposi o contradigui el contingut 
del Decret.   

Aquesta normativa autonòmica es veu afectada per la aprovació recent de la Llei 
orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació. De manera concreta, la resolució objecte d’aquest informe 
s’ha adaptar a les modificacions previstes en els articles 84, 86 i 87 de la LOMLOE 
referents, respectivament, als criteris de prioritat en l’admissió d’alumnes quan no 
existeixin places suficients, la igualtat en l’aplicació de les normes d’admissió i 
l’equilibri en l’admissió de l’alumnat als centres sostinguts amb fons públics. 

De manera equivalent al que es va regular per al curs 2021/2022, les resolucions 
conjuntes del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut 
i Consum per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, 
coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada 
per la covid-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears, estableixen la necessitat de fer el tràmits administratius de manera 
preferentment telemàtica, pel que es publiquen els criteris d’actuació dels 
procediments d’adscripció i admissió als annexos 9 i 10. 

Davant la necessitat de fer-se càrrec amb caràcter imminent del proper curs escolar 
2021-2022, es dicta aquesta Resolució que, en primer lloc, deixa sense efectes la 
dictada el 3 de març de 2020 (BOIB núm. 29, de 7 de març) i, en segon lloc, s’adequa 
al contingut del Decret 64/2019 i, a més, en desplega determinats aspectes. 

 
2.2. Fonaments de dret 
 
Aquest apartat detalla la normativa, tant autonòmica com nacional, en la qual es 
fonamenta la Resolució i la necessitat de desplegar els aspectes que conté. Aquesta 
s’ha actualitzat en: 
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El RDL 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital (BOE núm. 
154, d’1 de juny). 
 
El Decret 28/2020, de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de 
reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família 
nombrosa (BOIB núm. 164, de 22 de setembre). 
 
La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d’abril de 
2017, per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar 
la permanència durant un curs més a l’etapa d’educació infantil per als alumnes amb 
necessitats educatives especials (BOIB núm. 52, de 2 de maig). 
 
Els Acords del Consell de Govern i les revisions posteriors, pels quals s’aproven el Pla 
de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la covid-19 i el Pla Específic 
de Mesures de Prevenció i Contenció de la covid-19 en els Serveis Socials, i 
s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes. 
 
2.3. Estructura de la Resolució: 
 
El contingut d’aquesta resolució és la publicació de la documentació inclosa als 
annexos, que és la següent: 
 
1. Instruccions generals per als centres educatius de primer cicle (annex 1). 
2. Calendari del procés d’admissió i matriculació d’alumnes de primer cicle 
d’educació infantil per al curs 2022-2023 (annex 2). 
3. Zones escolars vigents (annex 3). 
4. Barem de puntuació (annex 4). 
5. Documentació necessària per a aquests processos, la documentació que es 
pot consultar telemàticament i els aclariments per interpretar els criteris d’aplicació del 
barem (annex 5) 
6. Clàusula de protecció de dades (annex 6). 
7. Model de declaració responsable (annex 7). 
8. Model de proposta de permanència a l’educació infantil (annex 8). 
9. Model de conformitat dels pares, mares o tutors legals amb la permanència 
proposada (annex 9). 
10. Criteris aplicables a la tramitació preferentment telemàtica dels procediments 
d’admissió del curs 2022-2023 (annex 10). 
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3. Consideracions i recomanacions generals 
 
El curs passat el CEM va elaborar l’informe 1/2021 preceptiu sobre l’esborrany de la 
resolució del curs 2021-2022, amb les aportacions fetes pels seus membres. La 
publicació definitiva de la Resolució va recollir moltes de les aportacions i 
recomanacions, per la qual cosa agraïm que el procés de participació i consulta de la 
comunitat educativa representada al CEM sigui correspost per la Conselleria i es facin 
aportacions noves amb l’objectiu de millorar els processos d’adscripció i d’admissió. 
 
Aquest informe no recull cap aportació ni esmena sobre aquells aspectes que depenen 
d’una normativa superior, sense perjudici que consellers o conselleres les presentin 
com a vot particular. 

Però, donat que aquest esborrany de Resolució es va enviar al Consell Escolar de 
Mallorca abans de que sortís publicada la sentència del TSJIB referent al Decret 
16/2019, és adient que la Conselleria d’Educació la revisi i modifiqui, si escau, en 
funció del que s’ha resolt a la sentència.    
 
4. Consideracions específiques i propostes sobre els annexos  
 
El Consell Escolar de Mallorca fa les aportacions següents pel que fa a la millora de 
la redacció de la Resolució i aclariment de determinats aspectes, així com  aportacions 
noves amb la justificació corresponent. Aquestes propostes es fan d’acord amb l’ordre 
d’aparició i l’índex de l’esborrany:  
 
 

 Fets (pàg. 4, paràgraf 3) 
 
En aquest paràgraf es parla de la participació a través dels mitjans telemàtics, i acaba 
dient “...d’acord els criteris d’actuació que es recullen a l’annex 9 i l’annex 10 d’aquesta 
Resolució...” 
 
Proposta de modificació: eliminar “annex 9” 
 
Motivació breu: aquest annex 9 és un document de conformitat dels pares i mares a 
la proposta de permanència en el centre, no té res a veure amb el procés telemàtic. 
 
 

 Fets  (pàg. 4, paràgraf 4)    
 
El paràgraf indicat diu: “...De la mateixa manera, els participants en els processos no 
podran utilitzar el model de la sol·licitud d’escolarització de l’annex 12 excepte en els 
casos en què segons aquesta Resolució es pot dur a terme la forma presencial. Els 
centres escolars estan obligats a comprovar les circumstàncies de la presentació 
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presencial i, en el seu cas, recordar als participants que la tramitació telemàtica és el 
mitjà preferent...” 
 
Proposta modificació: es proposa que quedi redactat de la següent manera:  
 
“Els participants en els processos poden triar entre la presentació telemàtica i la 
presencial en els termes que estableix la Llei 39/2015 del procediment administratiu. 
Aquells participants que optin per la presentació presencial han d’utilitzar el model de 
la sol·licitud d’escolarització de l’annex 12.  
 
Els centres escolars poden recordar als participants que la tramitació telemàtica és el 
mitjà preferent”.  
 
Motivació breu: segons el paràgraf 1 de la pàgina 4, la resolució conjunta, pendent de 
publicar, del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i 
Consum de desembre, especifica en el punt 12 de l’annex 1 que “Els tràmits 
administratius s’han de dur a terme de manera preferentment telemàtica. Els usuaris 
que ho necessitin, poden dur a terme de manera presencial i amb cita prèvia els 
tràmits necessaris...” 

Però la redacció original del paràgraf 4 de la pàgina 4 implica una obligació del canal 
telemàtic i que el tràmit presencial està condicionat a l’existència d’una necessitat. 
Això contradiu l’article 14* de la Llei 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas que indica que l’elecció és del ciutadà, sense cap 
condicionant, segons el qual és el ciutadà qui tria si la tramitació és presencial o 
telemàtica. L’article determina que podrà existir l’obligació del tràmit telemàtic per a 
“ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, 
técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y 
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.”, i aquesta no és el cas del 
col·lectiu de les famílies, a causa de la seva diversitat. 

 
*Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas. 

 
1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de 
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para 
comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en 
cualquier momento. 
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 Annex 1. Punt sisè (pàg. 12 i 13) 
 
És necessari unificar la nomenclatura de la Comissió, per evitar confusions. No usar 
indistintament comissió d’escolarització o comissió d’admissió per a referir-se a  la 
mateixa Comissió. 
 
Es proposa emprar “comissió d’escolarització”. 
 
 

 Annex 4. Criteris de desempat  (pàg. 27)  
 
Introducció i justificació: 

El procediment per dirimir empats, una vegada aplicats els criteris de prioritat, 
determina una ordenació alfabètica dels sol·licitants i un sorteig per determinar el punt 
a partir del qual es faran les adjudicacions. Segons la nostra interpretació del redactat 
actual, observam dos possibles problemes: 

1) Quan el sol·licitant només té un llinatge aquest ocuparà una posició prioritària 
precedint els sol·licitants amb dos llinatges, la qual cosa pot implicar una discriminació 
positiva per raó de nacionalitat. Pàgina 27, darrer punt: “Si la persona sol·licitant té 
només un llinatge en el seu DNI, NIE o passaport, només figurarà aquest llinatge. Les 
sol·licituds amb un únic llinatge precediran les que presentin aquest mateix llinatge 
seguit d’un altre.” 
2) En els casos de sol·licitants amb dos llinatges, si l’ordenació alfabètica només 
es realitza amb els dos llinatges, es pot donar el cas d’alumnes amb els mateixos dos 
llinatges i la redacció no estableix quin ordre aplicar. 

Proposta de modificació: 

Per mantenir l’aleatorietat en aquests casos es proposa afegir el nom de la persona 
sol·licitant als dos llinatges (o llinatge, en cas de llinatge únic) i modificar el redactat 
de l’apartat “criteris de desempat” per recollir aquest canvi. Si se considera que afegir 
el nom de la persona sol·licitant a l’ordenació alfabètica pot provocar algun problema 
amb la llei de protecció de dades personals, es poden utilitzar els darrers quatre 
números de DNI, NIE o passaport en lloc del nom. 

“Si persisteix l’empat, per dirimir aquesta situació s’ha d’efectuar un sorteig públic a la 
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, presidit pel director general de 
Planificació, Ordenació i Centres o persona en qui delegui, després del termini de 
presentació de les sol·licituds. 
En el moment de fer la sol·licitud, s’assignarà a cadascuna un número. Un cop es 
tenguin totes les sol·licituds, s’ordenaran alfabèticament a partir dels llinatges dels 
sol·licitants als quals s’afegirà els 4 darrers dígits del DNI, NIE o passaport de la 
persona sol·licitant. El sorteig es durà a terme mitjançant un programa informàtic i 
decidirà el número de sol·licitud a partir de la qual s’ha de seguir l’ordre alfabètic per 
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fer les adjudicacions. Es tindran en compte els dos llinatges i els 4 darrers dígits del 
DNI, NIE o passaport de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir 
d’aquests s’adjudicarà plaça en ordre ascendent. Els dos llinatges corresponents al 
número de sol·licitud extret en el sorteig es publicaran en la pàgina web de la Direcció 
General de Planificació i Centres.” 

El tercer punt de “Les normes a tenir en compte per a l’ordenació alfabètica de les 
sol·licituds són les següents:” no és necessari segons aquesta modificació, pel que es 
proposa que s’elimini el punt (pàg. 27) amb el text : 

“Si la persona sol·licitant té només un llinatge en el seu DNI, NIE o passaport, només 
figurarà aquest llinatge. Les sol·licituds amb un únic llinatge precediran les que 
presentin aquest mateix llinatge seguit d’un altre.”. 

 
 Annex 5. Punt  I. 2   (pàg. 28) 

 
On diu: 

“La sol·licitud telemàtica contindrà la declaració responsable sobre el vistiplau del 
tràmit per part de l'altre progenitor o tutor del menor, excepte quan la pàtria potestat 
només recaigui sobre un tutor o, en el casos de progenitors divorciats o separats, 
s’aporti una resolució judicial que atorgui la pàtria potestat a un d’ells o estableixi un 
règim específic al respecte i/o sobre l’escolarització dels fills i s’aporti la documentació 
justificativa.” 

Proposta de modificació: 

“La sol·licitud telemàtica contindrà la declaració responsable amb el vistiplau del tràmit 
per part de l'altre progenitor o tutor del menor, excepte quan la pàtria potestat només 
recaigui sobre un tutor o, en el casos de progenitors divorciats o separats, s’aporti una 
resolució judicial que atorgui la pàtria potestat a un d’ells o li atribueixi un règim 
específic matèria d’escolarització dels fills i s’aporti la documentació justificativa.” 

Motivació breu: 

Es proposa adaptar la redacció per fer-la coherent amb el que especifica la declaració 
responsable de l’annex 7. 

 
 

 Annex 5. Punt II. B (pàg. 30) 
 
A l’apartat B.1. Criteris prioritaris en el punt 2, i l’apartat a) Proximitat del domicili   es 
parla del certificat d’empadronament. On diu: 
 
“S’ha de presentar un certificat d’empadronament de la unitat familiar expedit per 
l’ajuntament , amb indicació de l’antiguitat de les darreres variacions padronals.”. 
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Proposta de modificació: 

“S’ha de presentar un certificat d’empadronament de la unitat familiar, expedit per 
l’ajuntament corresponent amb una data no anterior a 2 mesos abans de la 
presentació, amb indicació de l’antiguitat de les darreres variacions padronals.”. 

Motivació breu: 

Cal definir l'antiguitat màxima que pot tenir el certificat d’empadronament per donar 
garanties al procés i seguretat als centres sobre quina és la vigència dels documents. 

 
 Annex 10 (pàg. 45, darrer paràgraf)  

 
On diu: 
   
“...La realització del tràmit presencial té caràcter excepcional i és per a aquells 
sol·licitants que no disposen de mitjans adients per dur a terme el tràmit telemàtic o 
per circumstàncies personals com per exemple la recent incorporació al sistema 
educatiu espanyol, la barrera idiomàtica o cultural, etc...” 
 
Proposta de modificació: eliminar el paràgraf.  
 
Breu motivació: De manera coherent amb les aportacions referides a la pàgina 4 del 
Fets, no es pot limitar un tràmit, al que tenen dret totes les persones segons estableix 
la Llei 39/2015, a aquelles que compleixin uns requisits concrets i deixar en mans de 
l’equip directiu la responsabilitat de decidir si poden optar o no a aquest tràmit 
presencial. 

 

 Annex 10. Quarta. c) (pàgs. 48 i 49) 
 
On diu: 
“...En tots aquests casos, el centre ha de concertar una cita prèvia amb els usuaris i 
estipular un marge d’almenys 15 minuts entre cada família. També haurà de recordar 
la necessitat de respectar l’horari assignat, i recomanar que acudeixin a la cita amb 
mascareta de protecció i  que portin un bolígraf de casa...”. 
 
Proposta de redacció: 
“...En tots aquests casos, el centre ha de concertar una cita prèvia amb els usuaris i 
estipular un marge d’almenys 15 minuts entre cada família. També haurà de recordar 
la necessitat de respectar l’horari assignat, l’obligatorietat d’acudir a la cita amb 
mascareta de protecció i recomanar que portin un bolígraf de casa...”  
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Breu motivació: Assistir a una cita a un lloc interior amb mascareta no és una 
recomanació, segons les mesures sanitàries actuals. 

Les mesures de prevenció de la covid-19 es van modificant depenent de la situació 
sanitària i és necessari tenir present les establertes específicament durant el moment 
del procés d’inscripció i de matriculació. 
 
5. Demandes 
 
Referent a la redacció general de la Resolució es recomana una revisió de tot el text 
per unificar criteris d’ús del llenguatge no sexista. 
 
Se sol·licita a la Conselleria d’Educació que els documents s’enviïn en format 
doc/PDF/text per facilitar-ne la revisió. 
 
Se sol·licita que se tengui present la necessitat de zonificació de determinades zones 
com Palma, Marratxí, Manacor, Pollença, Alcúdia i altres de similars, sempre i quan 
es pugui garantir una oferta de places a centres públics i/o a centres que hagin signat 
conveni amb la conselleria.   
 
Es valora positivament que a l’Annex 3. Zones escolars (pàgs. 15 a 20) s’inclogui la 
zonificació de determinades zones en el procés d’equiparar l’etapa 0-3 a la resta 
d’etapes educatives tenint en compte criteris de proximitat, educació d’entorn, 
processos d’adscripció... però consideram que aquesta voluntat s’ha d’estendre a 
altres zones. 
 
Tot i ésser conscients de la dificultat de la situació actual provocada per la pandèmia 
per la covid-19, s’insta a la Conselleria d’Educació a dictar l’Ordre que desenvolupi el 
Decret 64/2019 i que inclogui la proposta d’escolarització a primer cicle d’Educació 
Infantil i a seguir treballant per augmentar l’accessibilitat i la qualitat dels serveis de 
l’educació infantil, des d’una equitat necessària per tal d’abordar les desigualtats i els 
problemes d’accés a les escoles infantils.  
 
6. Consideració final 
 
El Consell Escolar de Mallorca, reunit en sessió plenària el 21 de febrer de 2022, 
aprova aquest informe 2/2022 per 15 vots a favor, 8 vots en contra i 1 vot en blanc 
dels 24 consellers i conselleres presents en el moment de la votació. 
Palma, 22 de febrer de 2022 
 
La secretària                                                         El president 
                                                               
Martina Perelló                                                     Joan Ramon Xamena 


