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

DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ AMB EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE 

BARCELONA 

 

 

Identificació de la reunió 

Número de sessió: 1 

Data: 22 de desembre de 2021 

Horari: 13’30h-14’45h 

Lloc: Teams 

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, tècnica responsable de Planificació  

 Rubén Castillo Jaén, coordinador territorial de Sant Martí  

 Delmiro Antas Garcia, inspector president de la Comissió de Garanties d’Infantil i 
Primària  i Teresa Cambra Sánchez, inspectora presidenta de la Comissió de Garanties 
de Secundària 

 Alberto Cordobés Rodríguez, conseller d’educació del districte per delegació del regidor  

 Maialen Torán Ayestarán, tècnica municipal d’educació del districte 

 
 

Ordre del dia: 

1. Constitució de la Taula de planificació del districte de Sant Martí 
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: 
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1. Davant la davallada demogràfica d’infants en el districte, s’acorda modificar 
les capacitats dels grups de P3 de la següent forma: les escoles de les zones 
26 i 27 la ràtio serà de 20 i a les zones 25, 28 i 29 la ràtio per grup serà de 21. 

2. S’acorda consultar als centres concertats la proposta de tenir una oferta inicial 
similar als centres públics de la zona. 

3. Per 1r d’ESO s’acorda que els instituts de la zona 27 i 28 tindran una capacitat 
de fins a 27 alumnes per grup. També s’acorda que l’INS Bernat Metge oferirà 
dos grups per 1r d’ESO en lloc dels tres que estava oferint darrerament. 

4. S’acorda millorar la coordinació entre l’EAP de Sant Adrià del Besòs amb 
l’àrea d’inclusiva del Consorci amb l’objectiu  d’identificar aquells alumnes de 
Sant Adrià que opten per preinscriure’s en centres de Barcelona i que podrien 
ser vulnerables. 

5. S’acorda acceptar l’adscripció de l’Escola Provençals a l’INS Maria Espinalt, 
ja que l’Escola Provençals ha perdut l’adscripció a l’INS El Joncar i segueix els 
criteris establerts. 

 

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

 

 

Rubén Castillo    Eulàlia Esclapés 

El secretaria     Vist i plau, La presidenta 

            

 


