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Què és

• Acompanyament en el procés d’escolarització de l’alumnat nouvingut a la
ciutat.

• L’escolarització és obligatòria per a qualsevol infant o adolescent nouvingut

que tingui una edat compresa entre els 6 i els 16 anys. L’accés a l’educació

infantil de segon cicle (P3, P4 i P5) també queda garantit per aquest

procediment.

• L’accés a l’escolarització obligatòria (cicles d’educació primària i secundària
obligatòria) és universal, sense discriminació respecte a la situació legal de

residència de l’infant i dels seus familiars o responsables legals.

• L’accés directe a l’escolarització postobligatòria (batxillerat, cicles formatius,
etc.) requereix la convalidació de títols (vegeu la fitxa 3.6 Homologació i

convalidació de títols acadèmics).

A qui està adreçat

• Al pare, mare, tutor/a o persona autoritzada a tramitar l’escolarització de

l’infant o adolescent nouvingut.

Com es realitza

• L’infant ha d’haver arribat a la ciutat i estar empadronat.

• El tràmit l’ha de fer el pare, mare, tutor/a o persona autoritzada.

• S’ha de presentar la documentació necessària a l’Oficina d’Atenció i
Registre del Consorci d’Educació de Barcelona (documents originals –no

fotocòpies– i traduïts).

• La Comissió d’Escolarització estudia les vacants existents i comunica al

centre escolar i a la família l’assignació de l’alumne/a.

• El pare, mare, tutor/a o persona autoritzada matricula l’infant a l’escola

assignada (segons el nivell al qual ha estat assignat l’infant).
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On es pot realitzar

• El pare, mare tutor/a o persona autoritzada es poden adreçar directament al

centre escolar per realitzar la matrícula.

Oficina d’Atenció i Registre del Consorci d’Educació de Barcelona
Pl. Urquinaona, 6 (cantonada amb Roger de Llúria)

Telèfon: 93 551 10 50

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17 h

divendres, de 9 a 14 h

Durant els períodes de vacances escolars, l’horari és de dilluns a divendres,

de 9 a 14 h

Quina documentació cal presentar

• Document identificatiu del pare, mare o tutor/a (DNI, NIE, passaport, etc.).

• En el cas del tutor/a, caldrà presentar el document que l’acrediti.

• Document que demostri la filiació de l’infant (llibre de família o partida de

naixement).

• Volant de convivència.

• En tots els casos cal presentar original i fotocòpia.

Aquesta fitxa s’ha elaborat a partir de la informació obtinguda del Manual de
procediments per als professionals dels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona

i amb la co·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona.


