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INSPECCIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

ANNEX II
MODIFICACIÓ D’UNITATS, RÀTIO DE LES AULES O INCREMENT O MANTENIMENT DE LLOCS RESERVATS PER A L’ALUMNAT AMB NEE I NECESSITATS DE COMPENSACIÓ DE
DESIGUALTATS.

Centre

Codi de centre

Municipi
Ensenyament

Nivell educatiu

Programa
lingüístic

Ordre 7/2016: punt 5 de l’article 25.

Ordre 7/2016: punt 6 de
l’article 26

a) nombre de llocs
escolars a reservar
b) nombre de llocs
(només si és superior a 1)
escolars a reservar, en
per alumnes amb
cadascuna de les
necessitats de
modalitats de reserva, en
compensació educativa
la resta dels cursos de
dels cursos on s’inicia
cada etapa educativa.
l’escolarització.

Nombre de llocs escolars
de la reserva que es
mantindran, encara que
no siguen assignats, per
oferir-los a l’alumnat
amb NESE que necessite
una plaça escolar al llarg
del curs.

Altres propostes de modificació

Modificació ràtio
Capacitat de les aules.

…………………. a …………….de …………… de 2020

Signat l'Inspector o la Inspectora d'Educació

Modificació excepcional
del nombre d’unitats en
educació infantil i
primària
Reducció / increment

Observacions

Av. de Campanar, 32
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ANNEX III
PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE VACANTS EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS
Centre

Codi de centre

Municipi
Ensenyament

Totals llocs autoritzats a
XACEN en l'etapa

Curs

MODALITAT
(Batxillerat)

PEB

Unitats
CONCERTADES

Nombre alumnes

ESO

Batxillerat

…………………. a,…………….de …………… de 2020

Signat l'Inspector o la Inspectora d'Educació

2

La suma de la proposta, en la etapa de batxillerat, ha de coincidir amb el llocs autoritzats en l'etapa.

PROPOSTA
de distribució de vacants per cursos *
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ANNEX IV A
PROPOSTA EN LA DETERMINACIÓ VACANTS (ESO)
Centre

Codi de centre

Municipi
Ensenyament

CURS

PEB

1r

PIP

1r

PEV

2n

PIP

2n

PEV

3r

PIP

3r

PEV

4t

PIP

4t

PEV

Alumnat
promociona
/confirma

Alumnat
repetix

Alumnat
NEE amb
RR

Sol·licituds
de fora

Alumnat
que no
continua

Alumnat total

Proposta
unitats Dr.
Gral

Orientacions: És imprescindible consignar les dades numèriques necessàries
1.
2.
3.

Cal indicar en OBSERVACIONS la justificació de la proposta, situacions excepcionals, instal·lacions, etc.
Les sol·licituds de fora, només comptabilitzaran si no n’hi ha altres centres en la localitat
Si es proposa la modificació d’un nivell, cal posar les dades dels nivells anterior i posterior

…………………., …………….de …………… de 2020

Signat l'Inspector o la Inspectora d'Educació

Proposta
unitats de ITE

Observacions
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ANNEX IV B
PROPOSTA EN LA DETERMINACIÓ DE VACANTS AMB MODIFICACIÓ DE PLANTILLA (ESO)
Centre

Codi de centre

Municipi
Ensenyament

CURS

PEB

1r

PIP

1r

PEV

2n

PIP

2n

PEV

3r

PIP

3r

PEV

4t

PIP

4t

PEV

Alumnat
promociona
/confirma

Alumnat
repetix

Alumnat NEE Sol·licituds de Alumnat que
amb RR
fora
no continua

Alumnat total

Proposta
unitats Dr.
Gral

Proposta
unitats de
ITE

Observacions

Orientacions: És imprescindible consignar les dades numèriques necessàries
1. Cal indicar en OBSERVACIONS la justificació de la proposta, situacions excepcionals, instal·lacions, etc.
2. Les sol·licituds de fora, només comptabilitzaran si no n’hi ha altres centres en la localitat
3. Si es proposa la modificació d’un nivell, cal posar les dades dels nivells anterior i posterior
4. Especificar si és completa plaça incompleta existent en el centre.
5. Si no es proposa increment de professorat cal indicar-ho en la graella.

REPERCUSSIONS EN PLANTILLES. CENTRE PÚBLIC.
En les primeres fases, abans de confessions, no és procedent indicar dades sobre plantilles, per tant aquest apartat únicament s'ha d'omplir després de realitzar les confessions.
Codi especialitat

Denominació especialitat

AUGMENT

DISMINUCIÓ

HORES NECESSÀRIES i, en cas de places incompletes existents en el centre, proposta
per a completar-les, precisant el perfil lingüístic, especialitat i hores de l'existent

L'Inspector o la Inspectora d'Educació
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ANNEX V A
PROPOSTA EN LA DETERMINACIÓ VACANTS (BATXILLERAT)

Centre

Codi de centre

Municipi
Ensenyament
CURS

Modalitat batx

PEB

Promocions

Repetidors

Sol·licituds propi
centre

Sol·licituds de
fora

Orientacions: És imprescindible consignar les dades numèriques necessàries
1.
2.
3.

Cal indicar en OBSERVACIONS la justificació de la proposta, situacions excepcionals, instal·lacions, etc.
Les sol·licituds de fora, només comptabilitzaran si no n’hi ha altres centres en la localitat
Si es proposa la modificació d’un nivell, cal posar les dades dels nivells anterior i posterior

…………………. a …………….de …………… de 2020

Signat l'Inspector o la Inspectora d'Educació

Proposta unitats
Dr. Gral

Proposta unitats
de ITE

Observacions
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ANNEX V B
PROPOSTA EN LA DETERMINACIÓ VACANTS AMB MODIFICACIÓ DE PLANTILLA (BATXILLERAT)

Centre

Codi de centre

Municipi
Ensenyament
CURS

Modalitat batx

PEB

Promocions

Repetidors

Sol·licituds propi
centre

Sol·licituds de
fora

Proposta unitats
Dr. Gral

Proposta unitats
de ITE

Observacions

Orientacions: És imprescindible consignar les dades numèriques necessàries
1. Cal indicar en OBSERVACIONS la justificació de la proposta, situacions excepcionals, instal·lacions, etc.
2. Abans de proposar INCREMENT unitats, ÉS NECESSARI FER ESTUDI dels altres centres de la localitat o districte, en el nivell que se sol·licita modificació.
3. Si es disposa d’informació de les sol·licituds, cal indicar si tenen el requisit acadèmic.
4. Especificar si és completa plaça incompleta existent en el centre.

REPERCUSSIONS EN PLANTILLES. CENTRE PÚBLIC.
En les primeres fases, abans de confessions, no és procedent indicar dades sobre plantilles, per tant aquest apartat únicament s'ha d'omplir després de realitzar les confessions

NOM
CENTRE

Codi
CODI

especialitat

Denominació
especialitat

Augment

Disminució

HORES NECESSÀRIES i, en cas de places incompletes existents en el centre, proposta
per a completar-les, precisant el perfil lingüístic, l'especialitat i hores de l'existent

…………………. a …………….de …………… de 2020

L'Inspector o la Inspectora d'Educació
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ANNEX VI A
PROPOSTA EN LA DETERMINACIÓ VACANTS (FP)

Centre

Codi de centre

Municipi
Ensenyament
CURS

Cicle de FP

Codi cicle

Promocions

Repetidors

Sol·licituds propi
centre

Sol·licituds de
fora

Proposta unitats
Dr. Gral

Orientacions: És imprescindible consignar les dades numèriques necessàries
1. Cal indicar en OBSERVACIONS la justificació de la proposta, situacions excepcionals, instal·lacions, etc.
2. Abans de proposar INCREMENT unitats, ÉS NECESSARI FER ESTUDI dels altres centres de la localitat o districte, en el nivell que se sol·licita modificació.
3. Si tenim informació de les sol·licituds, cal indicar si tenen el requisit acadèmic.

…………………. a …………….de …………… de 2020

L'Inspector o la Inspectora d'Educació

Proposta unitats
de ITE

Observacions
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ANNEX VI B
PROPOSTA EN LA DETERMINACIÓ VACANTS AMB MODIFICACIÓ DE PLANTILLA (FP)
Centre

Codi de centre

Municipi
Ensenyament
CURS

Cicle de FP

Codi cicle

Promocions

Repetidors

Sol·licituds propi
centre

Sol·licituds de
fora

Proposta unitats
Dr. Gral

Proposta unitats
de ITE

Observacions

Orientacions: És imprescindible consignar les dades numèriques necessàries
1. Cal indicar en OBSERVACIONS la justificació de la proposta, situacions excepcionals, instal·lacions, etc.
2. Abans de proposar INCREMENT unitats, ÉS NECESSARI FER ESTUDI dels altres centres de la localitat o districte, en el nivell que se sol·licita modificació.
3. Si tenim informació de les sol·licituds, cal indicar si tenen el requisit acadèmic.
4. Especificar si es completa plaça incompleta existent en el centre.

REPERCUSSIONS EN PLANTILLES. CENTRE PÚBLIC.
En les primeres fases, abans de confessions, no és procedent indicar dades sobre plantilles, per tant aquest apartat únicament s'ha d'omplir després de realitzar les confessions

NOM
CENTRE

Codi
CODI

especialitat

Denominació
especialitat

Augment

Disminució

HORES NECESSÀRIES i, en cas de places incompletes existents en el centre, proposta
per a completar-les, precisant el perfil lingüístic, l'especialitat i hores de l'existent

…………………. a …………….de …………… de 2020

L'Inspector o la Inspectora d'Educació

