
08019599   Mare del Diví Pastor. Municipi: Igualada

4. D'acord amb el que preveuen els articles de la Secció 3 del Decret 11/2021, la direcció dels 
serveis territorials pot reduir el nombre màxim d'alumnes per grup per tal de garantir l'equitat 
escolar i la cohesió social.

2. L’article 8 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del 
procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, disposa que 
correspon al Departament d’Educació informar l’oferta inicial dels llocs escolars a l'inici del 
procediment d'admissió de cada curs.

1. La llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix les garanties i els criteris a què s’ha 
d’ajustar el procediment d’admissió.

En data 24 de febrer de 2022 l’Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar emet 
informe sobre l’adequació de la ràtio a les necessitats i qualitat de l’escolarització i sobre la 
necessitat de modificar la reserva dels llocs escolars per atendre l'escolarització de 
l'alumnat amb NEE del centre educatiu  Mare del Diví Pastor.

1.

Resolució de la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya 

Central,  sobre la modificació del nombre de llocs escolars en el 

centre educatiu  MARE DEL DIVÍ PASTOR (08019599, IGUALADA) per 

al curs 2022-2023.

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Establir per als nivells educatius indicats el nombre següent de llocs escolars, amb efectes per 
al curs 2022-2023:

Resolc

Fonaments de dret

Antecedents o fets

L’article 55.2 del Decret 11/2021, disposa que la direcció dels serveis territorials pot 
modificar la reserva d'alumnat amb NEE, en funció del número d'alumnes detectats i de la 
previsió d'escolarització.

3.

Places inicials (ordinàries) Places inicials (NEE)

EINF-1 419

EINF-2 220

EINF-3 223

EPRI-1 223

EPRI-2 223

EPRI-3 223

EPRI-4 223

EPRI-5 223

EPRI-6 223

Manresa,

La directora dels Serveis Territorials
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