
ACTA DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ EN LA PROGRAMACIÓ DE 
L’OFERTA EDUCATIVA DE BARCELONA 

 
DATA: 12 de maig 

HORA: 17 hores 

LLOC: Institut Jaume Balmes 

 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Benvinguda 

2. Aprovació de l’acta anterior 

3. Informació sobre la preinscripció i la simulació base sobre l’oferta inicial i la demanda con- 
solidada 

4. Criteris de l’oferta final 

5. Torn obert de paraules 

 

 
PARTICIPANTS: 

 

 Inspectora presidenta i Inspectora presidenta adjunta de la Comissió de Participació: Elvira 
Carrió i Mireia Martínez

 
 Inspectora presidenta de la CGA d'Infantil i Primària: Elvira Carrió i Secundària: Mireia Martí- 

nez
 

 Inspectora presidenta adjunta de la CGA d’Infantil i Primària: Patrícia Sanz i Secundària: Mont- 
serrat Domingo

 
 Representant de les direccions de centres públics: Enric Reverter i Marta Vidal Cortada

 
 Representant de les titularitats de centres privats concertats: Oriol Navarro

 
 Representant de les famílies d’alumnes de centres públics: Carles Benito, Lydia Escudero, 

Paul Mussach, Gemma Xarles i excusen la seva presència Judith Boadella, Laura Puig i Lluis 
Vila

 
 Representant de les famílies d’alumnes de centres privats concertats: Antonio Guerrero

 
 Representant sindical del professorat dels centres públics: Aran Clemente que excusa la seva 

presència
 

 Representant sindical del professorat dels centres privats concertats: Aran Clemente que ex- 
cusa la seva presència

 

 S’incorporen a la Comissió de participació els agents del món social, cultural i econòmic que 
són membres de la Comissió de Planificació Educativa del Consell Escolar Municipal de Bar- 
celona tal com s’especifica a l’article 14.4 del Decret 11/2021, de 6 de febrer, de la programa- 
ció de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya.

 
 Pilar Biargé – Entitats d’Associació de veïns



 Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar – CEMB
 

 Elena Garangou – PAS centre públic
 
 Dolors Martí – Col·legi oficial de Doctors i Llicenciats

 
 Andrés Pérez – Consell Ciutat Vella que excusa la seva presència

 
 Clara Balaguer – Consorci d’Educació de Barcelona

 
 Rubén Castillo – Consorci d’Educació de Barcelona

 
 

ACORDS PRESOS: 
 
A les 17:00 hores s’inicia la sessió de la Comissió de Participació en la programació de l’oferta 
educativa de Barcelona sota la presidència de la inspectora la Sra. Elvira Carrió Arumí, la qual es 
presenta com a nova presidenta de la Comissió de Participació. 

 
No assisteixen a la trobada la Sra. Judith Boadella, la Sra. Aran Clemente, la Sra. Laura Puig, el 
Sr. Andrés Perez i el Sr. Lluís Vila. 

 

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior i els membres assistents l’aproven unànimement. 
 
La presidenta de la Comissió informa als assistents que les taules locals de planificació de cada 
districte es realitzaran els dies 16 i 17 de maig. 

 
El Sr. Rubén Castillo explica als membres assistents la documentació adjuntada a l’ordre del dia 
on, un cop s’ha fet el sorteig per saber el número de desempat, s’ha realitzat una simulació base 
sobre l’oferta inicial i la demanda consolidada. 

 
Es fa especial èmfasi a què el Consorci d’Educació de Barcelona s’ha compromès a matricular els 
infants que no obtinguin plaça dintre de la mateixa zona educativa. La comissió estudia el cas de 
forma detallada de l’Eixample Esquerre on no es poden absorbir les places d’ofici a l’escola 
pública. 

 

Per aquest motiu la Comissió acorda una sèrie de criteris per donar resposta a aquesta necessitat, 
no obstant això, des d’Escolarització del CEB s’acabaran de definir i clarificar tenint en compte la 
necessitat específica de cada zona educativa. Tots els membres de la comissió hi estan d’acord. 

 
Criteris acordats per a l’Educació Infantil i Primària: 

 
• Anàlisi de la demanda de cada família tenint en compte si han demanat escola pública o 

concertada. 
• Espai disponible del centre per poder establir un grup addicional. 
• Tenir en compte si el centre educatiu té assignats grups addicionals o no. 
• Grau d’impacte que suposarà l’assignació d’un grup addicional al centre. 
• Índex de demanda del centre. 
• Augmentar la ràtio (+1) a tota la zona educativa per veure si d’aquesta forma pot 

resoldre’s i donar resposta a l’escolarització de tots els infants. 
 
Criteris acordats per a l’Educació Secundària: 

 

• Prioritzar l’elecció dels diferents centres adscrits. 

• Tenir en compte si la preinscripció s’ha realitzat dintre del termini establert. 



• Estudiar els casos per saber si amb l’increment de ràtio es dóna resposta. 

Seguidament, s’obre un torn obert d’intervencions dels diferents membres on expressen el seu 
malestar i desconeixement sobre les dades presentades. 

 
Es demana poder disposar de diferents sessions de treball previ per tal de poder donar respostes 
amb fonament i marcar els criteris amb coneixement de causa. També caldria facilitar diferents 
mapes de les diferents zones educatives i formació per part dels assistents. 

 

El Sr. Castillo es compromet a què per a pròximes edicions s’intentarà fer un buidatge de les 
dades de forma resumida i d’aquelles zones on hi ha més tensions per tal de poder agilitzar el 
funcionament de la comissió. 

 
De forma concloent, la presidenta respon les diferents intervencions comprometent-se a seguir 
treballant de forma eficient i efectiva per al bon funcionament d’aquesta comissió de nova creació. 

 
 

S’aixeca la sessió a les 19:15 hores. 

 
 
 

Barcelona, 12 de maig de 2022 
 

Vistiplau 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enric Reverter Valls Elvira Carrió Arumí 

 
 

Secretari de la Comissió de participació Presidenta Comissió de Participació 
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