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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:  4. Curs 2021-2022 

Data: Dilluns, 18 de juliol de 2022 

Horari: 12.30 h a 13.30 h 

Lloc: On-line 

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,  

 Rubén Castillo Jaén, responsable de Planificació 

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

d’Educació i Territori 

 Lourdes Garcia Ribas, inspectora coordinadora de l’Àrea de Ciutat Vella i Eixample 

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

districte de Ciutat Vella 

 Mariona Buxadé Guardiola, tècnica municipal d’educació del Districte de Ciutat Vella 

 

Ordre del dia: 

1- Dades de tancament del procés de preinscripció dels ensenyaments obligatoris 
22-23. 

2- Calendari de les taules de planificació per l’oferta 23-24. 
3- Línies generals de planificació. 
4- Altres 

 

Temes tractats:  

Es presenten les dades elaborades pel responsable de Planificació respecte de l’oferta 
inicial i final i s’analitzen a partir de les dades de preinscripció. 

Es proposa la temporalització de les reunions del curs 22-23 

Es presenten les línies bàsiques de planificació 
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Acords: 

Degut a l’alt nombre d’alumnat NESE que viu a  la zona cal repensar propostes per no 
desplaçar-lo de centres del districte a centres de “la corona” o concertats de fora del 
districte, si hi ha places vacants en els de la zona. O no limitar les places NESE a 
secundària.  
 
 
També valorar si en comptes de posar “0” places de reserva en els centres, posar el 
nombre de germans que tenen i que seran places que ja ocuparan per la preinscripció. 
 
 

La secretària     Vist i plau, La presidenta 

(signatura)      (signatura) 

 

Yolanda González Tavira    EULÀLIA ESCLAPÈS TURRÓ 


