OFICINES I SUBOFICINES D’ESCOLARITZACIÓ / OFICINAS Y SUBOFICINAS DE ESCOLARIZACIÓN
MALLORCA
Denominació/ Denominación

Oficina d’escolarització
Conselleria d’Educació
CEPA Camp Rodó
CEPA Son Canals
CEPA Balanguera
CEPA S’Arenal
Centre Cultural Son Cotoner
Centre Cultural Rafal Vell
Centre Cultural Son Cànaves
Centre Cultural Son Roca
Centre Cultural Coll d’en
Rabassa
Oficina Atenció al Ciutadà
Centre Flassaders
CEPA Son Malferit
Oficina d’escolarització
Oficina d’escolarització

Adreça/ Dirección

PALMA
C/ Salvà, 14
C/ Alfons el Magnànim, 29.- 1r
C/ Joan Capó,s/n
C/ Son Canals,10
C/ Rafael Rodríguez Méndez,14
C/ Diego Zaforteza,7
C/ Juan Gris, 20
C/ Joan Estelrich Artigues, 50
C/ Son Cànaves, s/n
C/ Cap Enderrocat, s/n
C/ L’Albuera, 1

Avgda. Gabriel Alomar, 18
C/ Ferreria, 10
C/ Gregorio Marañón, s/n
INCA
C/ Mestre Antoni Torrandell, 59
MANACOR
Camí de Bendrís, s/n

CALVIÀ
Av. Del Golf (Santa Ponça).
MARRATXÍ
Oficina d’escolarització
Av. Antoni Maura, 56.
PALMANYOLA
Entitat Local Menor
Plaça major, s/n
CAMPOS
Centre Universitari
C/ Síquia, s/n
ALCÚDIA
Local de participació ciutadana Plaça dels pins, 1 (Alcúdia)
PORT D’ALCÚDIA
Local de participació ciutadana Teodoro Canet, 11 A
MENORCA
MAÓ
Oficina d’escolarització
C/ Josep M. Quadrado, 33
CIUTADELLA
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
FERRERIES
Ajuntament de Ferreries
Av. Son Morera, 5
EIVISSA
EIVISSA
Oficina d’escolarització
C/ Via Púnica, 23 (Eivissa)
Oficina d’escolarització

Viver d’empreses

C/ Arquebisbe Cardona Riera,19
SANT JOSEP
Dept. De Cultura
C/ del Consultori, 1
SANT JOAN
Ctra. Eivissa-Sant Joan.
Telecentre de Sant Joan
Edifici polivalent
Biblioteca pública Marià
Telecentre de Sant Miquel
Villangómez. Puig de Missa
SANTA EULÀLIA
Punt Jove
C/ Sant Llorenç,16
Of. Municipal Jesús
C/ Faisà, 10
Of. Municipal Puig den Valls
C/ des Viver,6 baixos
Biblioteca Municipal Sant
Ctra. Sant Carles s/n.
Carles
Biblioteca Municipal Santa
Ctra. Sant Miquel.
Gertrudis
SANT ANTONI
Punt Jove
C/ Ramón y Cajal, 19
FORMENTERA
SANT FRANCESC
Conselleria d'Educació del
Consell Insular de Formentera Av. de Portossalè, s/n

PER A MÉS INFORMACIÓ /
PARA MÁS INFORMACIÓN

012

escolaritzacio.caib.es

escolaritzacio@caib.es
escolarizacion@caib.es
Oficines d’escolarització /
Oficinas de escolarización
Palma - 971 73 37 74
Marratxí - 971 45 97 77
Calvià - 971 69 78 36
Manacor - 971 55 59 12
Inca - 971 50 72 65
Menorca - 971 35 31 76
Eivissa - 971 31 01 04

2013/14

escolarizacion.caib.es

CALENDARI PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2013-2014 / CALENDARIO PROCESO DE ESCOLARIZAción 2013-2014
Presentació de
sol·licituds
Presentación de
solicitudes

Admissió
Admisión

Adscripció
Adscripción

2013/14

Inici
Inicio

Publicació
de llistes
Publicación
de listas

Finalització
Finalización

Reclamacions
Reclamaciones
Inici
inicio

Resolucions
reclamacions
Resoluciones
reclamaciones

Llistes
definitives
Listas
definitivas

Finalització
Finalización

Matriculació
Matriculación
Inici
Inicio

Finalització
Finalización

PRIMÀRIA I ESO /
PRIMARIA Y ESO
BATXILLERAT /
BACHILLERATO
INFANTIL I PRIMÀRIA/
INFANTIL Y PRIMARIA

08/04/2013 11/04/2013

26/04/2013

26/04/2013 30/04/2013

02/05/2013

08/05/2013

24/06/2013 26/06/2013

06/06/2013 10/06/2013

18/06/2013

18/06/2013 20/06/2013

21/06/2013

24/06/2013

15/07/2013 17/07/2013

02/05/2013 16/05/2013

05/06/2013

05/06/2013 07/06/2013

10/06/2013

20/06/2013

24/06/2013 26/06/2013

ESO / ESO

02/05/2013 16/05/2013

05/06/2013

05/06/2013 07/06/2013

10/06/2013

20/06/2013

04/07/2013 08/07/2013

BATXILLERAT LOE
I INTERNACIONAL /
BACHILLERATO LOE
E INTERNACIONAL

24/06/2013 26/06/2013

04/07/2013

04/07/2013 08/07/2013

09/07/2013

11/07/2013

15/07/2013 17/07/2013

PQPI / PCPI

10/06/2013 28/06/2013

09/07/2013

09/07/2013 11/07/2013

12/07/2013

18/07/2013

19/07/2013 24/07/2013

INFORMACIÓ D’INTERÈS

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Què és el procés d’adscripció?

¿Qué es el proceso de adscripción?

Hi participen els alumnes que actualment fan 6è d’educació infantil o
6è d’educació primària i han de continuar els seus estudis en un altre
centre, perquè en el seu centre actual no s’imparteixen els estudis de
1r de primària o de 1r d’ESO.

Què és el procés d’admissió?

És un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre,
la incorporació al sistema educatiu (4t d’educació infantil) o a la xarxa
de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de
centres privats o centres estrangers).

On he de presentar la sol·licitud?

Participan los alumnos que actualmente hacen 6º de educación infantil o 6º
de primaria y tienen que continuar sus estudios en otro centro, porque en su
centro actual no se imparten los estudios de 1º de primaria o de 1º de ESO.

¿Qué es el proceso de admisión?

Es un proceso abierto a todos los alumnos que deseen un cambio de centro,
la incorporación al sistema educativo (4º de educación infantil) o a la red de
centros sostenidos con fondos públicos (alumnos procedentes de centros
privados o centros extranjeros).

¿Dónde tengo que presentar la solicitud?

Si he optat per realitzar el tràmit presencial, la puc presentar en el
centre escollit en primera opció (és possible demanar fins a 5 centres
en el mateix imprès de sol·licitud) o a una oficina d’escolarització. Si
faig el tràmit telemàtic i no s’ha d’adjuntar documentació a efectes de
barem, l’aplicació informàtica l’envia automàticament.

Si he optado por realizar el trámite presencial, la puedo presentar en el
centro escogido en primera opción (es posible pedir hasta 5 centros en el
mismo impreso de solicitud) o en una oficina de escolarización. Si hago el
trámite telemático y no se tiene que adjuntar documentación a efectos de
baremo, la aplicación informática la envía automáticamente.

On puc trobar l’imprès per tramitar la sol·licitud?

¿Dónde puedo encontrar el impreso para tramitar la solicitud?

A les oficines d’escolarització i a les suboficines habilitades. També a
la pàgina web dgplacen.caib.es.

En las oficinas de escolarización y en las suboficinas habilitadas. También
en la página web dgplacen.caib.es.

Com puc tramitar la sol·licitud?

¿Cómo puedo tramitar la solicitud?

De forma presencial (presentant l’imprès i la documentació
acreditativa a efectes de barem al centre escollit en primera opció o a
una oficina d’escolarització).
De forma telemàtica (infantil, primària i ESO) a través de l’aplicació
d’internet creada a tal efecte (escolaritzacio.caib.es/escolarizacion.
caib.es), on trobareu un formulari electrònic i tota la informació
necessària.

Si vull fer el tràmit telemàtic, com ho he de fer?

Es pot fer personalment, a través d’internet o acudint a qualsevol
oficina o suboficina d’escolarització.

Què he de fer una vegada entregada la sol·licitud?

Estar pendent del calendari del procés, on s’indiquen les dates de
publicació de les llistes provisionals, període de reclamacions, llistats
definitius i dates de matrícula.

Què significa que el nom del meu fill aparegui com a ‘no
reservat’ al llistat definitiu?

Vol dir que no ha obtingut plaça en el centre triat, apareixerà una data
de cita a l’oficina d’escolarització, on se li adjudicarà una plaça a un
altre centre.

De forma presencial (presentando el impreso y la documentación acreditativa
a efectos de baremo en el centro escogido en primera opción o en una
oficina de escolarización).
De forma telemática (infantil, primaria y ESO) a través de la aplicación de
internet creada para ello (escolaritzacio.caib.es/escolarizacion.caib.es),
donde encontrará un formulario electrónico y toda la información necesaria.

Si quiero hacer el trámite telemático, ¿cómo lo tengo que hacer?

Se puede hacer personalmente, a través de internet o acudiendo a cualquier
oficina o suboficina de escolarización.

¿Qué tengo que hacer una vez entregada la solicitud?

Estar pendiente del calendario del proceso, donde se indican las fechas de
publicación de las listas provisionales, periodo de reclamaciones, listados
definitivos y fechas de matrícula.

¿Qué significa que el nombre de mi hijo aparezca como ‘no
reservado’ en el listado definitivo?

Quiere decir que no ha obtenido plaza en el centro elegido, aparecerá una
fecha de cita en la oficina de escolarización, donde se le adjudicará una
plaza en otro centro.

