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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

4881 Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 9 d’abril de 2016 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar
2016-2017 respecte als processos d’adscripció, d’admissió i matriculació d’alumnes als centres
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de segon cicle d’educació infantil,
educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 46, de
12 d’abril)

S’han advertit una sèrie d’errades, que s’indiquen a continuació, en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9
d’abril de 2016 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017 respecte als processos d’adscripció, d’admissió i
matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de segon cicle d’educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears. Amb la finalitat d’esmenar-les, i de conformitat amb el que estableix
l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es duen a
terme les correccions següents:

1. Allà on diu:

CALENDARI ESPECÍFIC PER A CIUTADELLA

MATRICULACIÓ de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària:

Inici: 20/06/2016

Finalització: 22/06/2016

Ha de dir:

CALENDARI ESPECÍFIC PER A CIUTADELLA

MATRICULACIÓ de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària:

Inici: 20/06/2016

Finalització: 27/06/2016

2. Allà on diu:

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

ZONA A

Manacor
EI SA TORRE
EI SA GRADUADA
CEIP SIMÓ BALLESTER
CP ES CANYAR
CEI MOLÍ D’EN XEMA
CC LA SALLE
CC PUREZA DE MARÍA
CC SANT FRANCESC D’ASSÍS
CC SANT VICENT DE PAÜL
IES MOSSÈN ALCOVER
IES MANACOR
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Ha de dir:

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

ZONA A

Manacor
EI SA TORRE
EI SA GRADUADA
CEIP SIMÓ BALLESTER
CP ES CANYAR
CEIP MOLÍ D’EN XEMA
CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER
CC LA SALLE
CC PUREZA DE MARÍA
CC SANT FRANCESC D’ASSÍS
CC SANT VICENÇ DE PAÜL
IES MOSSÈN ALCOVER
IES MANACOR

3. Allà on diu:

ILLA D’EIVISSA

ZONES ESCOLARS DE L’ILLA D’EIVISSA

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MUNICIPI D’EIVISSA

DELIMITACIONS

Eivissa es divideix en dues zones. La zona A queda delimitada per:

Carrer del Periodista Francesc Escanellas.

Avinguda de la Pau (ronda E-10) des de la intersecció amb l’avinguda de Sant Josep fins a la intersecció amb l’avinguda de 8 d’Agost. Des
de la intersecció de la ronda E-10 i l’avinguda 8 d’Agost fins al port d’Eivissa.

La resta del municipi pertany a la zona B. La part del carrer que toca la zona A és de la zona A i la part del carrer que toca la zona B és de la
zona B.

ZONA A

07001289 CEIP PORTAL NOU Madrid, s/n

07001277 CEIP SA GRADUADA Abel Matutes Juan, 1

07001307 CEIP SA BODEGA Josep Riquer i Llobet, 13

07001319 CC N. S. DE LA CONSOLACIÓN Joan Xicó, s/n

07001344 CC SA REAL* Ignasi Wallis, s/n

ZONA B

07001393 CEIP CAN MISSES Corona, s/n

07007814 CEIP CAN CANTÓ Jondal, s/n

07013577 CEIP SA JOVERIA* Corona, 14-16

07001435 CEIP CAS SERRES Músic Fermí Marí, 2
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07007279 CEIP POETA VILLANGÓMEZ Felip Curtois i Valls, s/n

07006366 CEIP SA BLANCA DONA* Ctra. de Sant Antoni, km 1,2

*Els residents d’ambdues zones tindran puntuació per zona d’influència en aquests tres centres (CEIP Sa Joveria, CEIP Sa Blanca Dona i CC
Sa Real).

MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ZONA A

Localitat: Santa Eulària des Riu

07005192 CEIP SANT CIRIAC  Vénda des Coloms, 5

07007322 CEIP SANTA EULÀLIA Vénda des Coloms, 7

07013206 CEIP VÉNDA D’ARABÍ Rafael Sainz de la Cuesta, s/n

ZONA B

Localitat: Sant Carles de Peralta

07006202 CEIP SANT CARLES Ctra. de Sant Carles, s/n

ZONA C

Localitat: Santa Gertrudis de Fruitera

07005234 CEIP SANTA GERTRUDIS Ctra. de Sant Miquel, km 10

ZONA D

Localitats: Puig d’en Valls i Jesús

07005091 CEIP PUIG D’EN VALLS Ciutat Jardí, 4

07013048 CEIP S’OLIVERA Finca s’Olivera, s/n

7007073 CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS Ses Vinyes,10

MUNICIPI DE SANT JOAN DE LABRITJA

ZONA A

Localitats: Sant Joan de Labritja i Sant Vicent de sa Cala

07004904 CEIP LABRITJA Ctra. d’Eivissa, s/n

ZONA B

Localitat: Sant Llorenç de Balàfia

07006160 CEIP TORRES DE BALÀFIA Sant Llorenç, 3

ZONA C

Localitat: Sant Miquel de Balansat
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07004931 CEIP BALANSAT Ctra. d’Eivissa, s/n

Ha de dir:

ILLA D’EIVISSA

ZONES ESCOLARS DE L’ILLA D’EIVISSA

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MUNICIPI D’EIVISSA

DELIMITACIONS

Eivissa es divideix en dues zones. La zona A queda delimitada per:

Carrer del Periodista Francesc Escanellas.
Avinguda de la Pau (ronda E-10) des de la intersecció amb l’avinguda de Sant Josep fins a la intersecció amb l’avinguda de 8
d’Agost.
Des de la intersecció de la ronda E-10 i l’avinguda 8 d’Agost fins al port d’Eivissa.

La resta del municipi pertany a la zona B. La part del carrer que toca la zona A és de la zona A i la part del carrer que toca la zona B és de la
zona B.

ZONA A

07001289 CEIP PORTAL NOU Madrid, s/n

07001277 CEIP SA GRADUADA Abel Matutes Juan, 1

07001307 CEIP SA BODEGA Josep Riquer i Llobet, 13

07001319 CC N. S. DE LA CONSOLACIÓN Joan Xicó, s/n

07001344 CC SA REAL* Ignasi Wallis, s/n

ZONA B

07001393 CEIP CAN MISSES Corona, s/n

07007814 CEIP CAN CANTÓ Jondal, s/n

07013577 CEIP SA JOVERIA* Corona, 14-16

07001435 CEIP CAS SERRES Músic Fermí Marí, 2

07007279 CEIP POETA VILLANGÓMEZ Felip Curtois i Valls, s/n

07006366 CEIP SA BLANCA DONA* Ctra. de Sant Antoni, km 1,2

*Els residents d’ambdues zones tindran puntuació per zona d’influència en aquests tres centres (CEIP Sa Joveria, CEIP Sa Blanca Dona i CC
Sa Real).

MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ZONA A

Localitat: Santa Eulària des Riu

07005192 CEIP SANT CIRIAC  Vénda des Coloms, 5

07007322 CEIP SANTA EULÀLIA Vénda des Coloms, 7
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07013206 CEIP VÉNDA D’ARABÍ Rafael Sainz de la Cuesta, s/n

ZONA B

Localitat: Sant Carles de Peralta

07006202 CEIP SANT CARLES Ctra. de Sant Carles, s/n

ZONA C

Localitat: Santa Gertrudis de Fruitera

07005234 CEIP SANTA GERTRUDIS Ctra. de Sant Miquel, km 10

ZONA D

Localitats: Puig d’en Valls i Jesús

07005091 CEIP PUIG D’EN VALLS Ciutat Jardí, 4

07013048 CEIP S’OLIVERA Finca s’Olivera, s/n

7007073 CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS Ses Vinyes,10

MUNICIPI DE SANT JOAN DE LABRITJA

ZONA A

Localitats: Sant Joan de Labritja i Sant Vicent de sa Cala

07004904 CEIP LABRITJA Ctra. d’Eivissa, s/n

ZONA B

Localitat: Sant Llorenç de Balàfia

07006160 CEIP TORRES DE BALÀFIA Sant Llorenç, 3

ZONA C

Localitat: Sant Miquel de Balansat

07004931 CEIP BALANSAT Ctra. d’Eivissa, s/n

Els municipis de Sant Josep de sa Talaia i Sant Antoni de Portmany i l’illa de Formentera es consideren zones úniques.

Batxillerat d’arts: l’Escola d’Art (Sant Josep de sa Talaia) i l’IES Quartó de Portmany es consideren, a l’efecte d’aplicar el barem, zona única
per a Eivissa i Formentera.

4. Allà on diu:

CEIP MARIA LLUÏSA SERRA (inclou la zona S per als alumnes entre 6 i 12 anys)

Domicilis inclosos dins la zona F del mapa i, a més:

Sant Climent
Binixíquer
Llucmaçanes
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Camí de Baix
Camí de na Ferranda
Camí de Dalt

Disposa de servei de transport per als alumnes residents fora de la localitat de Maó que compleixin les condicions establertes en la
.normativa vigent

EI SANT CLIMENT                                                                CEIP MARIA LLUÏSA SERRA (Maó)

Domicilis inclosos dins la zona S del mapa

Ha de dir:

CEIP MARIA LLUÏSA SERRA (inclou la zona S per als alumnes entre 6 i 12 anys)

Domicilis inclosos dins la zona F del mapa i, a més:

Sant Climent (només de 6 a 12 anys)
Binixíquer (només de 6 a 12 anys)
Llucmaçanes
Camí de Baix
Camí de na Ferranda
Camí de Dalt

Disposa de servei de transport per als alumnes residents fora de la localitat de Maó que compleixin les condicions establertes en la
.normativa vigent

EI SANT CLIMENT

Domicilis inclosos dins la zona S del mapa (només de 3 a 6 anys)

5. Allà on diu:

ESCOLA GRADUADA

JAFUDÀ CRESQUES ARCHIDUC LLUÍS SALVADOR

PALMA TREN SA CASA BLANCA SES ESTACIONS

SANTA ISABEL

SON CANALS

Ha de dir:

ESCOLA GRADUADA

JAFUDÀ CRESQUES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

PALMA TREN SA CASA BLANCA SES ESTACIONS

SANTA ISABEL

SON CANALS

6. Allà on diu:

ÀNGEL RUIZ I PABLO (es Castell)

CAP DE LLEVANT

JOAN RAMIS I RAMIS

PASCUAL CALBÓ I CALDÉS

ANTONI JUAN ALEMANY (Maó)

MARE DE DÉU DE GRÀCIA (Maó)

MARE DE DÉU DEL CARME (Maó)
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MAÓ MATEU FONTIRROIG (Maó)

SA GRADUADA (Maó)

SANT LLUÍS (Sant Lluís)

TRAMUNTANA (Maó)

Ha de dir:

MAÓ

ÀNGEL RUIZ I PABLO (es Castell)

CAP DE LLEVANT

JOAN RAMIS I RAMIS

PASCUAL CALBÓ I CALDÉS

ANTONI JUAN ALEMANY (Maó)

MARE DE DÉU DE GRÀCIA (Maó)

MARE DE DÉU DEL CARME (Maó)

MATEU FONTIRROIG (Maó)

SA GRADUADA (Maó)

SANT LLUÍS (Sant Lluís)

TRAMUNTANA (Maó)

MARIA LLUÏSA SERRA (Maó)

SA GARRIGA (Sant Lluís)

7. Allà on diu:

ANNEX 5

Documentació que s’ha de presentar

1. Documents que s’han d’adjuntar a totes les sol·licituds presencials:

) Còpia del DNI, NIE de l’alumne.a
) Còpia del DNI o NIE del pare i la mare o dels tutors legals.b
)  Llibre de famíliac
) Declaració de responsabilitat en el cas que la sol·licitud es tramiti de forma unilateral.d

2. A l’efecte de valorar les sol·licituds, s’ha de presentar la documentació següent:

) Per acreditar que hi ha germans matriculats al centre sol·licitat o que hi fa feina el pare, la mare o el tutor legal:a

Per a l’obtenció de punts amb el criteri de germans matriculats al centre, l’Administració educativa farà la consulta a les seves bases
de dades.
Per a l’obtenció de punts amb el criteri de pares treballant al centre, certificat expedit pel director del centre.
En cas d’adopció, preadopció o acolliment: certificat emès per l’entitat corresponent.

) Per acreditar el domicili de l’alumne:b

Certificat d’empadronament de l’alumne expedit per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de l’última variació padronal.
En el cas d’un infant en situació d’acolliment familiar simple o permanent, preadopció o adopció, es podrà acreditar com a domicili
de l’alumne sol·licitant el del pare, la mare, els tutors legals o els acollidors.

)  Per acreditar el lloc de feina:c

Certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i certificat de vida laboral.
Els treballadors autònoms han de presentar, a més de la vida laboral, un certificat del domicili fiscal emès per l’Agència Tributària.

) Per acreditar la renda per càpita de la unitat familiar:d
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Per a l’obtenció de punts amb el criteri de la renda per càpita de la unitat familiar, l’Administració educativa sol·licitarà de l’Agència
Tributària el certificat de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici fiscal 2014.
Els sol·licitants que hagin d’acreditar, a l’efecte de valorar la renda, que la guarda i custòdia de l’alumne, si és menor d’edat, no és
compartida han d’aportar un document que acrediti quines són les persones que en tenen la guarda i custòdia (sentència judicial, en
els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de família, en els altres casos).
En els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, es tindrà en compte la renda de qui exerceixi la guarda i custòdia. En el
supòsit que la custòdia sigui compartida, es tindrà en compte la dels dos progenitors. A l’efecte de valorar la renda, es tindrà en
compte la situació familiar corresponent a l’exercici fiscal 2014. Com a documentació justificativa, s’ha de presentar el llibre de
família.

)  Per acreditar una discapacitat:e

La discapacitat reconeguda, tant pel que fa al sol·licitant com al pare, la mare, els germans o els tutors, s’ha d’acreditar amb un
certificat que indiqui el tipus i el grau de discapacitat, que ha de ser igual al 33 % o superior, emès per l’òrgan competent, o
mitjançant un dictamen o informe d’escolarització emès per la Conselleria d’Educació i Universitat.

) Per acreditar la situació de família nombrosa:f

La situació de família nombrosa s’ha d’acreditar mitjançant el títol oficial expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, de
conformitat amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, modificada per la Llei
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

) Per acreditar una malaltia crònica:g

Per acreditar que l’alumne té una de les malalties cròniques que figuren en l’annex 3 de l’Ordre de 9 d’abril de 2016, s’ha de
presentar un certificat mèdic oficial.

) Per acreditar els criteris de centre:h

La circumstància o les circumstàncies rellevants valorades justificadament per l’òrgan competent del centre, d’acord amb criteris objectius
que han de fer públics els centres abans del procés d’admissió, s’han d’acreditar mitjançant el reconeixement exprés per part de la direcció
del centre.
El criteri de fill de família monoparental s’ha d’acreditar mitjançant un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau
en un sol progenitor, o amb el llibre de família, en el qual ha de figurar un sol progenitor.

3. La nota mitjana s’ha d’acreditar, si escau, mitjançant un certificat del centre docent on es varen cursar els estudis, únicament en els casos
en què el centre no estigui introduït al GestIB. La nota mitjana és la mitjana aritmètica de totes les matèries avaluades fins al moment de la
presentació de la sol·licitud, arrodonida a la centèsima més pròxima i, en cas d’equidistància amb la superior, de conformitat amb el que es
preveu en l’article 18 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de l’Ordre de 9 d’abril de 2016.

4. La data d’emissió de tota la documentació que es presenti a l’efecte d’aplicar-hi el barem ha de ser anterior a l’acabament del període de
presentació de sol·licituds.

5. A l’hora d’aplicar el barem, si no es compleix o no s’acredita documentalment alguna de les dades sol·licitades, es computarà amb 0 punts
l’apartat corresponent.

6. Un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere s’acreditarà presentant qualcuna de la següent documentació que justifiqui
suficientment com a víctima de violència de gènere:

- una ordre de protecció a favor de la víctima.
- una sentència condemnatòria.
- un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de que la demandant és víctima de violència de gènere fins que es
dicti l’ordre de protecció.
- una resolució judicial que hagi acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
- un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la
Dona.
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Ha de dir:       

ANNEX 5

Documentació que s’ha de presentar

1. Documents que s’han d’adjuntar a totes les sol·licituds presencials:

) Còpia del DNI o NIE de l’alumne.a
) Còpia del DNI o NIE del pare i la mare o dels tutors legals.b
)  Còpia del llibre de família.c
) Declaració de responsabilitat en el cas que la sol·licitud es tramiti de forma unilateral.d

2. A l’efecte de valorar les sol·licituds, s’ha de presentar la documentació següent:

) Per acreditar que hi ha germans matriculats al centre sol·licitat o que hi fa feina el pare, la mare o el tutor legal:a

Per a l’obtenció de punts amb el criteri de germans matriculats al centre, l’Administració educativa consultarà les seves bases de
dades.
Per a l’obtenció de punts amb el criteri que els pares fan feina al centre, un certificat expedit pel director del centre.
En cas d’adopció, preadopció o acolliment, un certificat emès per l’entitat corresponent.

) Per acreditar el domicili de l’alumne:b

Un certificat d’empadronament de l’alumne expedit per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de l’última variació padronal.
En el cas d’un infant en situació d’acolliment familiar simple o permanent, preadopció o adopció, es podrà acreditar com a domicili
de l’alumne sol·licitant el del pare, la mare, els tutors legals o els acollidors.

)  Per acreditar el lloc de feina:c

Un certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i un certificat de vida laboral.
Els treballadors autònoms han de presentar, a més de la vida laboral, un certificat del domicili fiscal emès per l’Agència Tributària.

) Per acreditar la renda per càpita de la unitat familiar:d

Per a l’obtenció de punts amb el criteri de la renda per càpita de la unitat familiar, l’Administració educativa sol·licitarà a l’Agència
Tributària el certificat de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici fiscal del 2014.
Els sol·licitants que hagin d’acreditar, a l’efecte de valorar la renda, que la guarda i custòdia de l’alumne, si és menor d’edat, no és
compartida han d’aportar un document que acrediti quines són les persones que en tenen la guarda i custòdia (sentència judicial, en
els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de família, en els altres casos).
En els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, es tindrà en compte la renda de qui exerceixi la guarda i custòdia. En el
supòsit que la custòdia sigui compartida, es tindrà en compte la dels dos progenitors. A l’efecte de valorar la renda, es tindrà en
compte la situació familiar corresponent a l’exercici fiscal del 2014. Com a documentació justificativa, s’ha de presentar el llibre de
família.

)  Per acreditar una discapacitat:e

La discapacitat reconeguda, tant pel que fa al sol·licitant com al pare, la mare, els germans o els tutors, s’ha d’acreditar amb un
certificat que indiqui el tipus i el grau de discapacitat, que ha de ser igual al 33 % o superior, emès per l’òrgan competent, o
mitjançant un dictamen o informe d’escolarització emès per la Conselleria d’Educació i Universitat.

) Per acreditar la situació de família nombrosa:f

La situació de família nombrosa s’ha d’acreditar mitjançant el títol oficial expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, de
conformitat amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, modificada per la Llei
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

) Per acreditar una malaltia crònica:g

Per acreditar que l’alumne té una de les malalties cròniques que figuren en l’annex 3 de l’Ordre del conseller d’Educació i
Universitat de 7 d’abril de 2016, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial.
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) Per acreditar els criteris de centre:h

La circumstància o les circumstàncies rellevants valorades justificadament per l’òrgan competent del centre, d’acord amb criteris
objectius que han de fer públics els centres abans del procés d’admissió, s’han d’acreditar mitjançant el reconeixement exprés per
part de la direcció del centre.
El criteri de fill de família monoparental s’ha d’acreditar mitjançant un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria
potestat recau en un sol progenitor, o amb el llibre de família, en el qual ha de figurar un sol progenitor.

) Per acreditar la situació d’acolliment, preadopció o adopció:i

Aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no es té aquesta resolució, amb el
certificat emès per l’entitat corresponent (l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), el Servei Insular de Família del Departament
de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eivissa o el Consell Insular de Formentera).

) Per acreditar la mobilitat forçosa:j

Quan l’escolarització de l’alumne estigui motivada pel trasllat de la unitat familiar a causa de la mobilitat forçosa del pare, de la mare
o dels tutors, s’ha de presentar la documentació acreditativa corresponent.

3. La nota mitjana s’ha d’acreditar, si escau, mitjançant un certificat del centre docent on es varen cursar els estudis, únicament en els casos
en què el centre no estigui introduït al GestIB. La nota mitjana és la mitjana aritmètica de totes les matèries avaluades fins al moment de la
presentació de la sol·licitud, arrodonida a la centèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior, de conformitat amb el que es
preveu en l’article 18 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016.

4. La data d’emissió de tota la documentació que es presenti a l’efecte d’aplicar-hi el barem ha de ser anterior a l’acabament del període de
presentació de sol·licituds.

5. A l’hora d’aplicar el barem, si no es compleix o no s’acredita documentalment alguna de les dades sol·licitades, es computarà amb 0 punts
l’apartat corresponent.

6. Els canvis de residència derivats d’actes de violència de gènere s’han d’acreditar presentant algun dels documents següents, que ha de
justificar suficientment la situació de víctima de violència de gènere:

- Una ordre de protecció a favor de la víctima.
- Una sentència condemnatòria.
- Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es
dicti l’ordre de protecció.
- Una resolució judicial que hagi acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
- Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de
la Dona.

8. Allà on diu:

ANNEX 3
ZONES ESCOLARS
ZONES ESCOLARS DE L’ILLA DE MALLORCA
    
ZONES ESCOLARS DE MARRATXÍ
CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

RELACIÓ DE CENTRES ZONA A

07002464 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA Carretera de Pòrtol, s/n

DISTRICTE 1, SECCIONS 1, 2, 4 i 5.

Districte Secció Nucli Disseminat

1 1
Sa Cabaneta (camí de n’Olesa del 28 i 5 fins al final, c. de Martí Rubí i c. de Cristòfol POLÍGON 1.A
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Llompart), Marratxinet (cap a Marratxinet)

1 2 Pòrtol (c. Major fins al 108 i 135 i limitació amb c. de la Trinitat cap a sa Cabaneta) POLÍGON 2.A

1 4
Sa Cabaneta (principi del camí de n’Olesa, c. de Jaume I fins a Son Caulelles, Can Domingo
i sa Comuna)

POLÍGON 1.C
(cap a la ctra. de Sineu)

1 5 Pòrtol (c. Major del 110 i 137 fins al final, carrers adjacents cap a Santa Maria)
POLÍGON 2.B (cap a Son Seguí i Santa
Maria)

DISTRICTE 1, SECCIÓ 3: només el nucli de Sant Marçal.

Delimitacions: fins al c. de Sebastià Junyer i el c. de Pere Bennàssar, Rector (aquests inclosos).

RELACIÓ DE CENTRES ZONA B

07002439 CEIP BLANQUERNA C. dels Caülls, 21

07002397 CEIP GABRIEL JANER MANILA C. de Weyler, 1

07013358 CEIP NOVA CABANA C. del Gladiol, s/n

07013221 CEIP SES CASES NOVES C. de Joan Pons i Marquès, s/n

Terme municipal de Marratxí, excloses els districtes i seccions de la zona A

.PER ALS CENTRES CONCERTATS, MARRATXÍ ES CONSIDERA ZONA ÚNICA

07006664 CC ES LICEU C. de sa Cabana, 31

07002440 CC LA SALLE C. de La Salle, 15

07002415 CEI SANTA CATALINA THOMÀS C. de Sor Amparo Matheu, 6

07002427 CC SANTA TERESA C. de Santa Teresa, 1

ZONES ESCOLARS DE PALMA

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

La zona A queda limitada amb:

- Terme municipal de Calvià
- Terme municipal de Puigpunyent
- Carrer del General Riera, del número 1 al 13
- Carrer de Lluís Vives, nombres senars
- Carrer de Jesús, nombres senars
- Camí de Jesús, nombres senars, enllaçant amb la carretera Ma 1041 en direcció a Puigpunyent (part esquerra de la carretera)
- Avinguda del Comte de Sallent, nombres senars
- Avinguda de Joan March, nombres senars fins a la meitat de la plaça d’Espanya
- Plaça d’Espanya (la meitat des de la plaça de la Porta Pintada a l’avinguda de Joan March, en direcció a l’avinguda de Joan March)
- Plaça de la Porta Pintada, la meitat de la plaça de la Porta Pintada en direcció a l’avinguda de Joan March
- Carrer de Sant Miquel, del número 67 al 23
- Costa de la Pols, nombres parells
- Carrer Riera, nombres senars
- Plaça de Weyler, nombres senars
- Plaça del Mercat, nombres senars
- Carrer de la Unió, nombres senars
- Plaça de Joan Carles I, nombres senars
- Passeig del Born, nombres senars
- Avinguda d’Antoni Maura, nombres parells
- Carrer Moll, nombres parells
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La zona B queda limitada per:

- Terme municipal d’Esporles
- Terme municipal de Bunyola
- Terme municipal de Marratxí
- Carrer del General Riera, del número 2 al 24
- Carrer de Lluís Vives, nombres parells
- Carrer de Jesús, nombres parells
- Camí de Jesús, nombres parells, enllaçant amb la carretera Ma 1041 en direcció a Puigpunyent (part dreta de la carretera)
- Avinguda del Comte de Sallent, nombres parells
- Avinguda de Joan March, nombres parells
- Parc de les Estacions (meitat de devora el carrer d’Eusebi Estada)
- Carrer de Jacint Verdaguer, nombres senars
- Via fèrria Palma-Inca fins a la via de Cintura (en direcció Palma-Inca part de l’esquerra)

La zona C queda limitada per:

- Terme municipal de Marratxí
- Terme municipal de Santa Eugènia
- Terme municipal de Santa Maria del Camí
- Terme municipal d’Algaida
- Terme municipal de Llucmajor
- Parc de les Estacions (meitat de devora el carrer del Marquès de la Fontsanta)
- Carrer de Jacint Verdaguer, nombres parells
- Via fèrria Palma-Inca fins a la via de Cintura (en direcció Palma-Inca part de la dreta)
- Plaça d’Espanya (la meitat des del carrer de la Porta Pintada a l’avinguda d’Alexandre Rosselló, en direcció a l’avinguda d’Alexandre
Rosselló)
- Plaça de la Porta Pintada, la meitat de la plaça de la Porta Pintada en direcció a l’avinguda d’Alexandre Rosselló
- Carrer de Sant Miquel, del número 48 al 28
- Costa de la Pols, nombres senars
- Carrer Riera, nombres parells
- Plaça de Weyler, nombres parells
- Plaça del Mercat, nombres parells
- Carrer de la Unió, nombres parells
- Plaça de Joan Carles I, nombres parells
- Passeig del Born, nombres parells
- Avinguda d’Antoni Maura, nombres senars
- Carrer Moll, nombres senars

La zona D* queda limitada per:

- Es Carnatge
- Aeroport de Son Sant Joan
- Camí de Sant Jordi
- Carretera Ma 5013
- Carretera Ma 15
- Terme municipal de Llucmajor

(*) Es considera limítrofa amb les zones d’escolarització de Palma A, B i C.

ZONES ESCOLARS DE MANACOR

DELIMITACIONS

 ManacorZONA A:

Zona urbana de Manacor poble més els polígons següents:

Polígon: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Polígon 34 només a partir de la línea formada per les parcel.les 346, 1225, 363, 1070, 1071, 369, 1072, 374, 572, 573, 574, 575, 1254, 1226,
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1212, 1199, 816, 1033, 1032, 1172 i 1171 cap al Nord-Est, totes elles incloses.

 Porto CristoZONA B:

Zona urbana de Porto Cristo més els polígons següents:

Polígon: 32, 20, 19, 18, 17, 16, 15

Polígon 14 només a partir de la línea formada per les parcel·les 8, 83 i 76 cap al Sud-Oest, totes elles incloses.

 Son Macià i Cales de MallorcaZONA C:

Zona urbana de Son Macià i Cales de Mallorca més els polígons següents:

Polígon: 21, 22, 23, 33

Polígon 34 només a partir de la línea formada per les parcel·les 346, 1225, 363, 1070, 1071, 369, 1072, 374, 572, 573, 574, 575, 1254, 1226,
1212, 1199, 816, 1033, 1032, 1172 i 1171 cap al Sud-Oest, totes elles excloses.

: S’Illot i Cala MorlandaZONA D

Zona urbana de S’Illot i Cala Morlanda més els polígons següents:

Polígons: 11, 12, 13

Polígon 14 només a partir de la línea formada per les parcel.les 8, 83 i 76 cap al Nord-Est, totes elles excloses.

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

ZONA A

Manacor
EI SA TORRE
EI SA GRADUADA
CEIP SIMÓ BALLESTER
CP ES CANYAR
CEIP MOLÍ D’EN XEMA
CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER
CC LA SALLE
CC PUREZA DE MARIA
CC SANT FRANCESC D’ASSÍS
CC SANT VICENT DE PAÜL
IES MOSSÈN ALCOVER
IES MANACOR

ZONA B

Porto Cristo
CEIP MITJÀ DE MAR
CEIP SES COMES
IES PORTO CRISTO

ZONA C

Son Macià i Cales de Mallorca
CEIP MESTRE PERE GARAU
IES MANACOR
IES MOSSÈN ALCOVER

ZONA D

S’Illot i Cala Morlanda
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CEIP TALAIOT
IES PORTO CRISTO

Ha de dir:

ANNEX 3
ZONES ESCOLARS
ZONES ESCOLARS DE L’ILLA DE MALLORCA
ZONES ESCOLARS DE MARRATXÍ
CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

RELACIÓ DE CENTRES ZONA A

07002464 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA Carretera de Pòrtol, s/n

DISTRICTE 1, SECCIONS 1, 2, 4 i 5.

Districte Secció Nucli Disseminat

1 1
Sa Cabaneta (camí de n’Olesa del 28 i 5 fins al final, c. de Martí Rubí i c. de Cristòfol Llompart),
Marratxinet

POLÍGON 1.A
(cap a Marratxinet)

1 2 Pòrtol (c. Major fins al 108 i 135 i limitació amb c. de la Trinitat cap a sa Cabaneta) POLÍGON 2.A

1 4
Sa Cabaneta (principi del camí de n’Olesa, c. de Jaume I fins a Son Caulelles, Can Domingo i sa
Comuna)

POLÍGON 1.C
(cap a la ctra. de Sineu)

1 5 Pòrtol (c. Major del 110 i 137 fins al final, carrers adjacents cap a Santa Maria)
POLÍGON 2.B (cap a Son Seguí i
Santa Maria)

DISTRICTE 1, SECCIÓ 3: només el nucli de Sant Marçal.

Delimitacions: fins al c. de Sebastià Junyer i el c. de Pere Bennàssar, Rector (aquests inclosos).

RELACIÓ DE CENTRES ZONA B

07002439 CEIP BLANQUERNA C. dels Caülls, 21

07002397 CEIP GABRIEL JANER MANILA C. de Weyler, 1

07013358 CEIP NOVA CABANA C. del Gladiol, s/n

07013221 CEIP SES CASES NOVES C. de Joan Pons i Marquès, s/n

Terme municipal de Marratxí, exclosos els districtes i seccions de la zona A

.PER ALS CENTRES CONCERTATS, MARRATXÍ ES CONSIDERA ZONA ÚNICA

07006664 CC ES LICEU C. de sa Cabana, 31

07002440 CC LA SALLE C. de La Salle, 15

07002415 CEI SANTA CATALINA THOMÀS C. de Sor Amparo Matheu, 6

07002427 CC SANTA TERESA C. de Santa Teresa, 1

Batxillerat d’arts: l’IES Marratxí es considera, a l’efecte d’aplicar el barem, zona única per a l’Oficina d’Escolarització de Marratxí.
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ZONES ESCOLARS DE PALMA

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

La zona A queda limitada amb:

- Terme municipal de Calvià
- Terme municipal de Puigpunyent
- Carrer del General Riera, del número 1 al 13
- Carrer de Lluís Vives, nombres senars
- Carrer de Jesús, nombres senars
- Camí de Jesús, nombres senars, enllaçant amb la carretera Ma 1041 en direcció a Puigpunyent (part esquerra de la carretera)
- Avinguda del Comte de Sallent, nombres senars
- Avinguda de Joan March, nombres senars fins a la meitat de la plaça d’Espanya
- Plaça d’Espanya (la meitat des de la plaça de la Porta Pintada a l’avinguda de Joan March, en direcció a l’avinguda de Joan March)
- Plaça de la Porta Pintada, la meitat de la plaça de la Porta Pintada en direcció a l’avinguda de Joan March
- Carrer de Sant Miquel, del número 67 al 23
- Costa de la Pols, nombres parells
- Carrer Riera, nombres senars
- Plaça de Weyler, nombres senars
- Plaça del Mercat, nombres senars
- Carrer de la Unió, nombres senars
- Plaça de Joan Carles I, nombres senars
- Passeig del Born, nombres senars
- Avinguda d’Antoni Maura, nombres parells
- Carrer Moll, nombres parells

La zona B queda limitada per:

- Terme municipal d’Esporles
- Terme municipal de Bunyola
- Terme municipal de Marratxí
- Carrer del General Riera, del número 2 al 24
- Carrer de Lluís Vives, nombres parells
- Carrer de Jesús, nombres parells
- Camí de Jesús, nombres parells, enllaçant amb la carretera Ma 1041 en direcció a Puigpunyent (part dreta de la carretera)
- Avinguda del Comte de Sallent, nombres parells
- Avinguda de Joan March, nombres parells
- Parc de les Estacions (meitat de devora el carrer d’Eusebi Estada)
- Carrer de Jacint Verdaguer, nombres senars
- Via fèrria Palma-Inca fins a la via de Cintura (en direcció Palma-Inca part de l’esquerra)

La zona C queda limitada per:

- Terme municipal de Marratxí
- Terme municipal de Santa Eugènia
- Terme municipal de Santa Maria del Camí
- Terme municipal d’Algaida
- Terme municipal de Llucmajor
- Parc de les Estacions (meitat de devora el carrer del Marquès de la Fontsanta)
- Carrer de Jacint Verdaguer, nombres parells
- Via fèrria Palma-Inca fins a la via de Cintura (en direcció Palma-Inca part de la dreta)
- Plaça d’Espanya (la meitat des del carrer de la Porta Pintada a l’avinguda d’Alexandre Rosselló, en direcció a l’avinguda d’Alexandre
Rosselló)
- Plaça de la Porta Pintada, la meitat de la plaça de la Porta Pintada en direcció a l’avinguda d’Alexandre Rosselló
- Carrer de Sant Miquel, del número 48 al 28
- Costa de la Pols, nombres senars
- Carrer Riera, nombres parells
- Plaça de Weyler, nombres parells
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- Plaça del Mercat, nombres parells
- Carrer de la Unió, nombres parells
- Plaça de Joan Carles I, nombres parells
- Passeig del Born, nombres parells
- Avinguda d’Antoni Maura, nombres senars
- Carrer Moll, nombres senars

La zona D* queda limitada per:

- Es Carnatge
- Aeroport de Son Sant Joan
- Camí de Sant Jordi
- Carretera Ma 5013
- Carretera Ma 15
- Terme municipal de Llucmajor

(*) Es considera limítrofa amb les zones d’escolarització de Palma A, B i C.

Batxillerat d’arts: l’IES Josep Maria Llompart, l’IES Joan Maria Thomàs, el CIDE i l’IES Antoni Maura es consideren, a l’efecte d’aplicar el
barem, zona única per a l’Oficina d’Escolarització de Palma.

ZONES ESCOLARS DE MANACOR

DELIMITACIONS

 ManacorZONA A:

Zona urbana de Manacor poble més els polígons següents:

Polígons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31.

Polígon 34 només a partir de la línia formada per les parcel·les 346, 1225, 363, 1070, 1071, 369, 1072, 374, 572, 573, 574, 575, 1254, 1226,
1212, 1199, 816, 1033, 1032, 1172 i 1171 cap al nord-est, totes incloses.

 Porto CristoZONA B:

Zona urbana de Porto Cristo més els polígons següents:

Polígons 32, 20, 19, 18, 17, 16 i 15.

Polígon 14 només a partir de la línia formada per les parcel·les 8, 83 i 76 cap al sud-oest, totes incloses.

 Son Macià i Cales de MallorcaZONA C:

Zona urbana de Son Macià i Cales de Mallorca més els polígons següents:

Polígons 21, 22, 23 i 33.

Polígon 34 només a partir de la línia formada per les parcel·les 346, 1225, 363, 1070, 1071, 369, 1072, 374, 572, 573, 574, 575, 1254, 1226,
1212, 1199, 816, 1033, 1032, 1172 i 1171 cap al sud-oest, totes excloses.

: s’Illot i Cala MorlandaZONA D

Zona urbana de s’Illot i Cala Morlanda més els polígons següents:

Polígons 11, 12 i 13.

Polígon 14 només a partir de la línia formada per les parcel·les 8, 83 i 76 cap al nord-est, totes excloses.

Batxillerat d’arts: l’IES Mossèn Alcover es considera, a l’efecte d’aplicar el barem, zona única per a l’Oficina d’Escolarització de Manacor.
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CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

ZONA A

Manacor
EI SA TORRE
EI SA GRADUADA
CEIP SIMÓ BALLESTER
CP ES CANYAR
CEIP MOLÍ D’EN XEMA
CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER
CC LA SALLE
CC PUREZA DE MARÍA
CC SANT FRANCESC D’ASSÍS
CC SANT VICENÇ DE PAÜL
IES MOSSÈN ALCOVER
IES MANACOR

ZONA B

Porto Cristo
CEIP MITJÀ DE MAR
CEIP SES COMES
IES PORTO CRISTO

ZONA C

Son Macià i Cales de Mallorca
CEIP MESTRE PERE GARAU
IES MANACOR
IES MOSSÈN ALCOVER

ZONA D

S’Illot i Cala Morlanda
CEIP TALAIOT
IES PORTO CRISTO

Zona de l’Oficina d’Escolarització d’Inca

Batxillerat d’arts: l’IES Berenguer d’Anoia es considera, a l’efecte d’aplicar el barem, zona única per a l’Oficina d’Escolarització d’Inca.

Zona de l’Oficina d’Escolarització de Calvià

Batxillerat d’arts: l’IES Calvià es considera, a l’efecte d’aplicar el barem, zona única per a l’Oficina d’Escolarització de Calvià.

9. Allà on diu:

ILLA DE MENORCA

ZONES ESCOLARS DE L’ILLA DE MENORCA

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

Les zones A, B i C que s’esmenten a continuació es corresponen amb les detallades per a cada municipi, que figuren en els plànols que es
poden consultar a la web .es. Cadascuna d’aquestes zones representa una superfície en el mapa i comprèn tots els domicilisescolaritzacio.caib
que s’ubiquen a l’interior. Els domicilis ubicats en qualsevol dels dos costats de les vies que limiten amb dues zones pertanyen
indiferentment a qualsevol de les dues zones.
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Ha de dir:

ILLA DE MENORCA

ZONES ESCOLARS DE L’ILLA DE MENORCA

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

Les zones A, B i C que s’esmenten a continuació es corresponen amb les detallades per a cada municipi, que figuren en els plànols que es
poden consultar a la web .es. Cadascuna d’aquestes zones representa una superfície en el mapa i comprèn tots els domicilisescolaritzacio.caib
que s’ubiquen a l’interior. Els domicilis ubicats en qualsevol dels dos costats de les vies que limiten amb dues zones pertanyen
indiferentment a qualsevol de les dues zones.

L’Escola d’Art de Menorca, que imparteix el batxillerat d’arts, té com a zona tota l’illa de Menorca. Aquest centre és ubicat a Maó.

L’IES Josep Maria Quadrado, que imparteix el batxillerat d’arts, té com a zona tota l’illa de Menorca. Aquest centre és ubicat a Ciutadella.

10. Allà on diu:

ADSCRIPCIONS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA ALS INSTITUTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

MUNICIPI CC/CEIP IES

ALAIOR

FRANCESC D’ALBRANCA (es Migjorn Gran)

JOSEP MIQUEL I GUARDIAINSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS (Alaior)

MESTRE DURAN (Alaior)

CIUTADELLA

JOAN BENEJAM (Ciutadella)

JOSEP MARIA QUADRADO

MARIA ÀNGELS CARDONA

MARGALIDA FLORIT (Ciutadella)

MARE DE DÉU DEL TORO (Ciutadella)

PERE CASASNOVAS (Ciutadella)

PINTOR TORRENT (Ciutadella)

FERRERIES

CASTELL DE SANTA ÀGUEDA (Ferreries)

BIEL MARTÍFORNELLS (Fornells)

MARE DE DÉU DEL TORO (es Mercadal)

MAÓ

ÀNGEL RUIZ I PABLO (es Castell)

CAP DE LLEVANT

JOAN RAMIS I RAMIS

PASCUAL CALBÓ I CALDÉS

ANTONI JUAN ALEMANY (Maó)

MARE DE DÉU DE GRÀCIA (Maó)

MARE DE DÉU DEL CARME (Maó)

MATEU FONTIRROIG (Maó)

SA GRADUADA (Maó)

SANT LLUÍS (Sant Lluís)

TRAMUNTANA (Maó)

MARIA LLUISA SERRA

SA GARRIGA
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Ha de dir:

ADSCRIPCIONS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA ALS INSTITUTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

MUNICIPI CC/CEIP IES

ALAIOR

FRANCESC D’ALBRANCA (es Migjorn Gran)

JOSEP MIQUEL I GUÀRDIAINSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS (Alaior)

MESTRE DURAN (Alaior)

CIUTADELLA

JOAN BENEJAM (Ciutadella)

JOSEP MARIA QUADRADO

MARIA ÀNGELS CARDONA

MARGALIDA FLORIT (Ciutadella)

MARE DE DÉU DEL TORO (Ciutadella)

PERE CASASNOVAS (Ciutadella)

PINTOR TORRENT (Ciutadella)

FERRERIES

CASTELL DE SANTA ÀGUEDA (Ferreries)

BIEL MARTÍFORNELLS (Fornells)

MARE DE DÉU DEL TORO (es Mercadal)

MAÓ

ÀNGEL RUIZ I PABLO (es Castell)

CAP DE LLEVANT

JOAN RAMIS I RAMIS

PASCUAL CALBÓ I CALDÉS

ANTONI JUAN ALEMANY (Maó)

MARE DE DÉU DE GRÀCIA (Maó)

MARE DE DÉU DEL CARME (Maó)

MATEU FONTIRROIG (Maó)

SA GRADUADA (Maó)

SANT LLUÍS (Sant Lluís)

TRAMUNTANA (Maó)

MARIA LLUÏSA SERRA

SA GARRIGA

ADSCRIPCIÓ DIRECTA AULES UEECO

CIUTADELLA CEIP PERE CASASNOVES – Educació especial: educació bàsica
IES JOSEP MARIA QUADRADO – Educació
especial: educació bàsica

MAÓ CEIP MARE DE DÉU DEL CARME – Educació especial: educació bàsica
IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS – Educació
especial: educació bàsica

11. Allà on diu

ZONES ESCOLARS DE PALMA

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

La zona A queda limitada amb:

- Terme municipal de Calvià
- Terme municipal de Puigpunyent
- Carrer del General Riera, del número 1 al 13
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- Carrer de Lluís Vives, nombres senars
- Carrer de Jesús, nombres senars
- Camí de Jesús, nombres senars, enllaçant amb la carretera Ma 1041 en direcció a Puigpunyent (part esquerra de la carretera)
- Avinguda del Comte de Sallent, nombres senars
- Avinguda de Joan March, nombres senars fins a la meitat de la plaça d’Espanya
- Plaça d’Espanya (la meitat des de la plaça de la Porta Pintada a l’avinguda de Joan March, en direcció a l’avinguda de Joan March)
- Plaça de la Porta Pintada, la meitat de la plaça de la Porta Pintada en direcció a l’avinguda de Joan March
- Carrer de Sant Miquel, del número 67 al 23
- Costa de la Pols, nombres parells
- Carrer Riera, nombres senars
- Plaça de Weyler, nombres senars
- Plaça del Mercat, nombres senars
- Carrer de la Unió, nombres senars
- Plaça de Joan Carles I, nombres senars
- Passeig del Born, nombres senars
- Avinguda d’Antoni Maura, nombres parells
- Carrer Moll, nombres parells

La zona B queda limitada per:

- Terme municipal d’Esporles
- Terme municipal de Bunyola
- Terme municipal de Marratxí
- Carrer del General Riera, del número 2 al 24
- Carrer de Lluís Vives, nombres parells
- Carrer de Jesús, nombres parells
- Camí de Jesús, nombres parells, enllaçant amb la carretera Ma 1041 en direcció a Puigpunyent (part dreta de la carretera)
- Avinguda del Comte de Sallent, nombres parells
- Avinguda de Joan March, nombres parells
- Parc de les Estacions (meitat de devora el carrer d’Eusebi Estada)
- Carrer de Jacint Verdaguer, nombres senars
- Via fèrria Palma-Inca fins a la via de Cintura (en direcció Palma-Inca part de l’esquerra)

La zona C queda limitada per:

- Terme municipal de Marratxí
- Terme municipal de Santa Eugènia
- Terme municipal de Santa Maria del Camí
- Terme municipal d’Algaida
- Terme municipal de Llucmajor
- Parc de les Estacions (meitat de devora el carrer del Marquès de la Fontsanta)
- Carrer de Jacint Verdaguer, nombres parells
- Via fèrria Palma-Inca fins a la via de Cintura (en direcció Palma-Inca part de la dreta)
- Plaça d’Espanya (la meitat des del carrer de la Porta Pintada a l’avinguda d’Alexandre Rosselló, en direcció a l’avinguda d’Alexandre
Rosselló)
- Plaça de la Porta Pintada, la meitat de la plaça de la Porta Pintada en direcció a l’avinguda d’Alexandre Rosselló
- Carrer de Sant Miquel, del número 48 al 28
- Costa de la Pols, nombres senars
- Carrer Riera, nombres parells
- Plaça de Weyler, nombres parells
- Plaça del Mercat, nombres parells
- Carrer de la Unió, nombres parells
- Plaça de Joan Carles I, nombres parells
- Passeig del Born, nombres parells
- Avinguda d’Antoni Maura, nombres senars
- Carrer Moll, nombres senars

La zona D* queda limitada per:

- Es Carnatge
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- Aeroport de Son Sant Joan
- Camí de Sant Jordi
- Carretera Ma 5013
- Carretera Ma 15
- Terme municipal de Llucmajor

(*) Es considera limítrofa amb les zones d’escolarització de Palma A, B i C.

Ha de dir:

ZONES ESCOLARS DE PALMA

CENTRES PÚBLICS I CONCERTATS

La zona A queda limitada amb:

- Terme municipal de Calvià
- Terme municipal de Puigpunyent
- Carrer del General Riera, del número 1 al 13
- Carrer de Lluís Vives, nombres senars
- Camí de Jesús, nombres senars, enllaçant amb la carretera Ma 1041 en direcció a Puigpunyent (part esquerra de la carretera)
- Avinguda del Comte de Sallent, nombres senars
- Avinguda de Joan March, nombres senars fins a la meitat de la plaça d’Espanya
- Plaça d’Espanya (la meitat des de la plaça de la Porta Pintada a l’avinguda de Joan March, en direcció a l’avinguda de Joan March)
- Plaça de la Porta Pintada, la meitat de la plaça de la Porta Pintada en direcció a l’avinguda de Joan March
- Carrer de Sant Miquel, del número 67 al 23
- Costa de la Pols, nombres parells
- Carrer Riera, nombres senars
- Plaça de Weyler, nombres senars
- Plaça del Mercat, nombres senars
- Carrer de la Unió, nombres senars
- Plaça de Joan Carles I, nombres senars
- Passeig del Born, nombres senars
- Avinguda d’Antoni Maura, nombres parells
- Carrer Moll, nombres parells

La zona B queda limitada per:

- Terme municipal d’Esporles
- Terme municipal de Bunyola
- Terme municipal de Marratxí
- Carrer del General Riera, del número 2 al 24
- Carrer de Lluís Vives, nombres parells
- Camí de Jesús, nombres parells, enllaçant amb la carretera Ma 1041 en direcció a Puigpunyent (part dreta de la carretera)
- Avinguda del Comte de Sallent, nombres parells
- Avinguda de Joan March, nombres parells
- Parc de les Estacions (meitat de devora el carrer d’Eusebi Estada)
- Carrer de Jacint Verdaguer, nombres senars
- Via fèrria Palma-Inca fins a la via de Cintura (en direcció Palma-Inca part de l’esquerra)

La zona C queda limitada per:

- Terme municipal de Marratxí
- Terme municipal de Santa Eugènia
- Terme municipal de Santa Maria del Camí
- Terme municipal d’Algaida
- Terme municipal de Llucmajor
- Parc de les Estacions (meitat de devora el carrer del Marquès de la Fontsanta)
- Carrer de Jacint Verdaguer, nombres parells
- Via fèrria Palma-Inca fins a la via de Cintura (en direcció Palma-Inca part de la dreta)
- Plaça d’Espanya (la meitat des del carrer de la Porta Pintada a l’avinguda d’Alexandre Rosselló, en direcció a l’avinguda d’Alexandre
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Rosselló)
- Plaça de la Porta Pintada, la meitat de la plaça de la Porta Pintada en direcció a l’avinguda d’Alexandre Rosselló
- Carrer de Sant Miquel, del número 48 al 28
- Costa de la Pols, nombres senars
- Carrer Riera, nombres parells
- Plaça de Weyler, nombres parells
- Plaça del Mercat, nombres parells
- Carrer de la Unió, nombres parells
- Plaça de Joan Carles I, nombres parells
- Passeig del Born, nombres parells
- Avinguda d’Antoni Maura, nombres senars
- Carrer Moll, nombres senars

La zona D* queda limitada per:

- Es Carnatge
- Aeroport de Son Sant Joan
- Carretera Ma 5013
- Carretera Ma 15
- Terme municipal de Llucmajor

(*) Es considera limítrofa amb les zones d’escolarització de Palma A, B i C.

12. Allà on diu:

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES DE BATXILLERAT LOE I BATXILLERAT INTERNACIONAL
BATXIBAC.

Ha de dir:

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES DE BATXILLERAT I BATXILLERAT INTERNACIONAL BATXIBAC.

    
Palma, 29 d’abril de 2016

     
El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla 
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