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Per a què un procés
d’admissió?

Procés
d’admissió

Places d’aula UEECO i de Centre d’educació
especial són places públiques o sostingudes
amb fons públics.
Publicitat, transparència i concurrència.

Servei d’Atenció a la Diversitat
25/02/2019
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Normativa aplicable
Barems?
Decret d’admissió 37/2008. Article 16
Decret 39/2011. Article 23

1. Els centres d’educació especial compten
amb un barem específic per al procés
d’admissió.

Ordre d’admissió de 7 d’abril de 2016. Article 24

2. Les aules UEECO segueixen els criteris
generals (prioritaris i complementaris).

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/?campa=yes

Barem centres d’educació especial
Criteris d’admissió

Punts

Document acreditatiu

Perfil centre específic

5

Centres generalistes i centres especialitzats

DIL

2

Dictamen d’escolarització

DIM

3

Escolarització combinada

2

Escolarització completa

4

Repetició cursos anteriors

1

Dictamen d’escolarització
Especificar dies

Historial acadèmic (GestIB)
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Fases del procés d’admissió a CEE
Fase

Desenvolupament

1

Presentació per part dels serveis d’orientació dels fulls Del 5 de març al 16 de març
d’anamnesi.

2

Valoració per part dels CEE de les sol·licituds rebudes Del 17 de març al 23 d’abril
(entrevistes i visites, entre d’altres).

3

Tramesa d’informació a la Conselleria d’Educació i Universitat Del 23 d’abril al 30 d’abril
per a la matriculació una vegada obert el procés.

4

Les famílies o tutors legals han
documentació necessària als centres.

6

Dates

de

presentar

la Pendent de publicació per
part de la DGPOC

Aquestes dades s’han de respectar per part de tots els serveis implicat en el procés d’adscripció, admissió i
matriculació d’alumnes.
Només s’acceptaran sol·licituds fora de termini si s’autoritzen prèviament per la Comissió Tècnica dels Centres
d’Educació Especial.
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RECORDATORI
“Article 23.2 del Decret 39/2011: S’ha de
procurar que la proposta d’escolarització
per als alumnes amb necessitats
educatives especials sigui la de tipus
menys restrictiu. En tots els casos ha de
tenir un caràcter revisable i reversible”

Procés d’admissió a aules UEECO
S’han de seguir les mateixes dates que pel procés
ordinari. Recordau que no hi ha adscripció d’aula
UEECO d’EP a ESO.
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Quins centres d’educació
especial i aules UEECO hi
ha autoritzats?

http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/relaci
o_cee_ueeco_i_asce/
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Centres d’educació especial

Aules UEECO

Generalistes
CEE Son Ferriol
CCEE Mater Misericordiae
CCEE Joan XXIII
CCEE Joan Mesquida

Les aules UEECO són
aules unitàries, que
acullen tipologies
diverses (DM severa, TEA
i DIM, amb o sense
trastorn de la personalitat,
o pluridiscapacitats)

Especialitzats
CCEE Princesa de Asturias
CCEE Pinyol Vermell
CC La Puríssima
CCEE Quatre per Quatre*

Observació:
Els centres nous, pendents
de construcció, comptaran
amb una aula adaptada a
n’aquesta modalitat.

*Aquest centre no segueix el que s’està explicant ara,
compta amb un circuit específic de derivació.
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Consideracions
Modalitat de
combinada: COCEE

Transport
escolar adaptat

Recursos dels
centres
d’educació
especial

Recursos aules
UEECO

Aula UEECO
com a recurs del
centre

Comissió
d’admissió

Gràcies

Preguntes?
mmcalvo@dgice.caib.es

Procés
d’admissió
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