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

DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC AMB EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE 

BARCELONA 

 

 

Identificació de la reunió 

Número de sessió: 1 

Data: 13 de desembre del 2021 

Horari:12.30h-14.00h 

Lloc: TELEMÀTICA 

Hi assisteixen: 

 

 Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, Sra Mercè Massa 

 Responsable de planificació, Clara Balaguer Nadal 

 Representant de l’Àrea de Servei d’Educació i Territori, Neus Tormo Bernad 

 Representants de la Inspecció Educativa, Delmiro Antas i Teresa Cambra 

 Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, Aida Guillén Lanzarote 

 Representant tècnic/a del districte: excusa assistència 

 

Ordre del dia: 

1. Constitució de la Taula de planificació del districte de Sants-Montjuïc 

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. S’acorda  la modificació de les capacitats als centres educatius : la zona 5 surt 
a 20 infants, la zona 4 surt a 21 i la zona 6 cal ampliar a grups adicionals. 

La secundària obligatòria sortirà a capacitat de  27 alumnes.  
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2. S’informa de la necessitat d’ampliar dos grups addicionals pel curs 22-23 a 
l’Àrea de Sants centre en les centres educatius de Francesc Macià a I3 i de 
Gayarre a I3. 

3. Donada la dimensió de Barcelona, el procés de revisió de les zones educatives 
s’haurà de realitzar amb el temps necessari per arribar al major consens 
possible. Es mantindran les zones d’escolarització actuals, fins que s’acordin 
i aprovin les noves zones. 

4. Cal seguir treballant en el procés de les adscripcions: cada escola té 2 instituts 
adscrits. Cal incidir en les unitats de referencia entre escoles de primària i 
instituts de secundària. 

 

 

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

 

Neus Tormo     Mercè Massa 

La secretària     Vist i plau, La presidenta 


