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Resolució del director general de Planificado, Ordenado i Centres per
la qual s'autoritza excepcionalment, per al curs 2020-2021 i a tots els

nivells educatius, Focupació de les places reservades per ais alumnos
amb necessitat específica de suport educatiu ais centres educatius de
les Ules Balears sostinguts amb fons públics.
Antecedents:
1.A les Ules Balears en els darrers anys sfhan donat una serie de

circumstáncies que han propidat 1'arribada ais centres educatius d'un
alumnat rnolt divers, principalmení causaí peí fenomen de la Ímmigració.
Una parí cTaquest alumnat presenta necessitats especifiques de suport
educatiu. Aquesta circumstáncia fa necessari, per part de les
admlnisíracions encarregades, fer un esfor^ real per tal d'aconseguir una
inclusló efectiva dfaquest col-lectiu dins el nostre sistema educatiu.
2. En conseqüéncia, tant a ¡a normativa estatal com a Fautonómica ja es
preveu, per tal cfaconseguir una escoiarització equilibrada/ una reserva de

places per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NESE), la
qual afavorelx una escolarització ¡ntegradora i un repartiment equitatiu
cTaquest coMectÍu d'a¡umnat entre els diversos centres de les Ules Balears.
3. Peí que fa a la normativa autonómica es preveu una reserva d'un mínim de

4 places ¡ un máxim de 5 per al primer curs de segon cicle dfeducació
infantil (4t d'Educació infantil), de ¡es quals, una pot ser ocupada per
alumnes amb necessitats educatives especiáis. Aquesta reserva será com a

mínim de 5 places ¡ com a máxim de 7 a la resta de nivells educatius.
4. Malgrat els anteriors arguments, val a d¡r que la naturalesa deis centres

educatius a Balears també es diversa i no a tots es efectiu ni necessari
aplicar la reserva de places abans esmentada, ates que la majoria de! seu

alumnat prové de famílies origináries de la nostra regió i, per tant,
dominen les dues llengües cooficials, circumstáncia que fa que siguin
catalogats com a alumnat ordinari.

Per altra parí, cal destacar que a molts de munidpis no h¡ ha els recursos
humans necessahs per a fer un diagnóstíc primerenc de ¡'alumnat NESE

que sfincorporará al proper curs 2020-2021 al nivell de 4t d'Educadó
Infantil.
Conseqüentment aquesta reserva de places, en principi pensada per un

repartiment equitatiu d'alumnat/ esdevé un impediment per a la gran
majoria de centres que veuen com aquestes places reservades per a NESE
no son ocupades i, al mateix temps/ ¡mpedeixen poder-les oferir a
1'alumnat ordlnari/ quedant molts dfells per aquest motiu, temporalment,
sense una pla^a escolar.
5. Per aquesta rao, molts de centres han sol-IÍcitat poder oferir aquestes

places, en principi reservadas per alumnat NESE, a ¡'alumnat ordinari amb
la finalitat cTagiiitzar el procés d'escolarització i facilitar els trámits a les
fa mil íes.
Fonaments dedret

1. Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, cTeducadó.
2. Decreí 64/2019, de 2 cTagost, peí qual s'estabieix ei régim cTadmissió
cTalumnes ais centres sostinguts totalment o parcialment amb fons

púbiEcs de la Comunitat Autónoma de !es Ules Balears.
3. Ordre de! conseiler cTEducació i Universitat de 7 cTabril de 2016 que
regula el procés d'adscripc¡ó, admissió i matriculado dfalumnes ais
centres sostinguts totalment o parciaiment amb fons públics ais
nivelis de segon cicle d'educadó infaníii, educació primaria, educació
secundaria obligatoria, batxiilerat i educado especial de les Ules
Balears.

4. ResolucEó del director general de Planificado, Ordenació i Centres de
5 de marg de 2020 per ¡a qua! es despleguen determináis aspectes
per al curs escolar 2020-2021 respecte ais processos cTadscripdó,

admissió ¡ matriculado d'alumnes ais centres sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics ais nivells de segon cicle d'educadó
infantil, educado primaria, educado secundaria obligatoria/
batxillerat ¡ educado especial a les Ules Balears
Per tot aixó, en virtut de les facuitats que tinc conferides, dict la següent
Resolució

1. Autoritzar, excepcionalment per al curs académic 2020-2021, ¡'ocupado de

les places reservades per alumnat NESE que restin iliures a tots els nivells
educatius, per parí cCalumnat ordinari, en el moment que es formalitzin les

¡listes definitives de! procés d'admissió, ais centres educatius de les tiles
Balears.

2. Mantenir la reserva de places per ais alumnes del niveil de 4t d'Educació
Infantil amb necessitat específica de suport educatiu prevista a 1'article 3.1
de Ordre del conseller cTEducació i Universitat de 7 cTabril de 2016 que
regula e¡ procés dfadscripció/ admissió i matricuiació d'alumnes ais centres
sostinguts totalment o parcialment amb fons púbiics ais niveiis de segon
cicle cTeducadó infantil, educado primaria, educació secundaria
obligatoria, batxilleraí ¡ educació especial de les íiles Balears per ais centres
educatius deis municipis cflnca, Porreres, sa Pobla, Manacor pobie, Porto

Cristo, Alcudia, Felanitx poblé i Muro, ates que a aquests munidpis s'han
pogut determinar les necessiíats especifiques de suport educaíiu de
Falumnat que stiaurá dlncorporar al curs 2020-2021 al niveil de 4t
dfEducadó Infantil.
Per al cas concret del municipl dfAlcúdia aquesta reserva només será de 2
places NESE pergrup.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resoludó, que no exhaureix la vía administrativa, es pot

interposar un recurs cTalgada davant el conseller d'Educació, Universitat i
Recerca en el íermini d'un mes comptador des de 1'endemá de la seva

notificado, cTacord amb els articles 121 i 122 de ¡a Liei 39/2015, d'1
cToctubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques, i Farticle 58 de la Llei 3/2003, de 26 de mar^, de régim jurídic de
1'Administració de la Comunitat Autónoma de les Ules Balears.
Palma, 22 de juny de 2020
El director general de Planificado, Ordenado ¡ Centres

Antonio Morante Milla
Per suplencia, segons Resoludó
def consefler dfEciucadó, Uníversitat í Recerca

de 26 dfagost de 2019 (BOIB núm. 7 78, de 27 d'agost de 2019)
El secretan general
Tomeu Barceió Rosselló

