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

DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE AMB EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE 

BARCELONA 

 

 

Identificació de la reunió 

Número de sessió: 1 

Data: 20 de desembre de 2021 

Horari: 12:45  

Lloc: on-line 

Hi assisteixen: 

 Gerent, Sra Mercè Massa 

 La persona responsable de planificació, Clara Balaguer Nadal 

 Representant de l’Àrea de Servei d’Educació i Territori, Margarida Llorens Castillo 

 Representant de la Inspecció Educativa, Delmiro Antas Garcia, Teresa Cambra Sànchez 

 Consellera del Districte, Mar Trallero Cordero 

 Tècnica Municipal d’Educació, Núria Gallifa Vilella 

 

Ordre del dia: 

 

 
1. Evolució de l’oferta i demanda al Districte. Estat de la matrícula.  
2. Novetats sobre la preinscripció i l’oferta ensenyaments obligatoris del curs  
3. 2022/2023.  
4. Adscripcions.  
5. Torn obert.  
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Acords: 

1. Modificació generalitzada de places inicials per grup de P3 a 20/21 alumnes als 
centres públics  per evitar fer un grup addicional i distribuir equitativament 
l’alumnat. En el moment de l’oferta final es decidirà les places finals per unitat o 
l’obertura d’un grup. 

2. Es proposarà la reducció de places a de P3 a 21 alumnes als centres concertats 
per prevenir  pèrdues de concerts. Caldrà que les titularitats ho acceptin. 

3. S’acorda seguir la línia de treball de la integració d’un centre concertat a la xarxa 
pública. 

4. Tancament de capacitat a 27 alumnes a 1r d’ESO dels centes públics 
5. Noves adscripcions escola Aldana: continuen amb l’adscripció que tenien com a 

centre concertat a Anna Ravell i l’Ins Milà i Fontanals, però no la que establien 
amb Ins Consell de Cent 

6. Revisió adscripcions escola Mafalda: Demana estar adscrita a Jesuïtes Casp. Cal 
estudiar-ho més profundament ja que són centres que no estan en la mateixa 
zona d’escolarització ni en el mateix districte. 

7. Es parla de les adscripcions de l’Esquerra de l’Eixample, no hi ha canvis respecte 
del curs passat. No són necessàries noves reunions per explicar-ho. 

 

 

La presidenta de la reunió aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta 
acta. 

 

Margarida Llorens     Mercè Massa 

La secretària                  Vist i plau, La presidenta 

     


