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ACTA DE REUNIÓ DE LA TAULA DE PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA 

DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA AMB EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE 

BARCELONA 

Identificació de la reunió 

Número de sessió:  1 

Data: Dimarts, 21 de desembre de 2021 

Horari: 9.30h a 11.00h 

Lloc: Teams. Telemàtica 

Hi assisteixen: 

 Eulàlia Esclapés i Turró, Cap de l’Àrea de Servei i Territori, per delegació de la Gerent 

del Consorci d’Educació de Barcelona,  

 Clara Balaguer Nadal, persona responsable de Planificació,  

 Yolanda González Tavira, Coordinadora Territorial de Ciutat Vella de l’Àrea de Servei 

d’Educació i Territori,  

 Delmiro Antas Garcia, Inspector President de la Comissió de Garanties d’Infantil i 

Primària 

 Teresa Cambra Sánchez, Inspectora Presidenta de la Comissió de Garanties de 

Secundària 

 Andrés Pérez Conte, conseller educació Districte, per delegació del Regidor de districte 

 Mariona Buxadé Guardiola, Tècnica Municipal d’Educació 

 

Ordre del dia: 

1. Constitució de la Taula de planificació del districte de Ciutat Vella. 
2. Evolució de l’oferta i demanda al Districte. Estat de la matrícula. 
3. Novetats sobre la preinscripció i l’oferta ensenyaments obligatoris del curs 2022-
2023. 
4. Torn obert. 

Acords: 

1. Fer un anàlisi del germans que hi haurà per P3 i la seva situació de vulnerabilitat, per 
preveure l’impacte que pot tenir en  la complexitat dels grups la disminució de 
capacitat  

2. Proposar que els grups a P3 de tots els grups de centres públics tinguin una oferta 
de places a 20 en oferta inicial.  Es farà una reunió prèvia amb les direccions dels 
centres de la zona del Raval  per explicar les previsions i determinar la proposta 
concreta d’oferta inicial (20 o 21) 

3. Plantejar una oferta a 1r de l’ESO a 27.  
4. Consultar als centres concertats la proposta de tenir una oferta inicial similar als 

centres públics de la zona (places per grup) 
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5. S’acorda seguir la línia de treball de la integració d’un centre concertat a la xarxa 
pública. 

 

 

La presidència de la reunió aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc 
aquesta acta. 

 

 

Yolanda González Tavira     Eulàlia Esclapés i Turró 

La secretària                Vist i plau, La presidenta 

      


