Normativa sobre canvis de centre per motius excepcionals:
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció,
admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria,
batxillerat i educació especial de les Illes Balears
Article 33
Canvi extraordinari de centre
1. Les sol·licituds de canvi de centre dins una mateixa zona escolar presentades fora
dels terminis del procés d’admissió i matrícula han de ser ateses per les oficines
d’escolarització. Únicament es tramitaran quan responguin a situacions
d’assetjament escolar, actes de violència de gènere, per la concurrència de
circumstàncies familiars, per la convivència del propi centre que, per la seva
transcendència així ho facin aconsellable, en benefici de l’alumne, de l’entorn familiar
i del propi centre. Totes aquestes situacions excepcionals hauran d’estar degudament
acreditades amb la presentació de documentació acreditativa de les circumstàncies
al·legades a l’imprès que se’ls lliurarà a l’efecte a l’oficina d’escolarització. L’oficina
d’escolarització demanarà un informe al Departament d’Inspecció Educativa abans
de fer efectiu el canvi.
2. La petició de canvi de centre anirà signada conjuntament pel pare i la mare o el
tutor legal. En cas que a la instància consti una sola signatura, la persona signant
haurà d’emplenar un document de declaració de responsabilitat de tot el procés
d’escolarització de l’alumne, on exposarà per escrit els motius pels quals tramita
unilateralment la petició. En aquest cas, hi adjuntarà la documentació acreditativa de
les raons al·legades.
3. La conselleria d’Educació i Universitat assegurarà l’escolarització immediata dels
alumnes que, voluntàriament i fora de termini o durant el curs escolar, sol·licitin un
canvi de centre afectats per actes de violència de gènere.
4. Les sol·licituds poden presentar-se a qualsevol registre oficial de l’administració.
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