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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: 3. Curs 2021-2022 

Data: Dimecres, 13 de juliol de 2022 

Horari: 11 h a 12 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 

 Margarida Llorens Castillo, coordinadora Territorial de l’Eixample de l’Àrea de Servei 

d’Educació i Territori  

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

 Mar Trallero, Consellera d’educació del Districte de l’Eixample 

 Núria Gonzàlez, cap de servei a les persones del Districte  de l’Eixample 

 Núria Gallifa, tècnica  municipal d’Educació del Districte  de l’Eixample 

 

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: 

IE Londres: tancament de vacants el 2 de setembre 
A la propera taula s’analitzarà la procedència de les demandes d'alumnes no adscrits . 
Línies generals: preocupa la manca de places públiques especialment a la zona 03. 
Cal observar l’evolució de la demanda dels  centres integrats, que són els menys 
demanats. 
Fer seguiment de la demanda de l’INS Fort Pius i la coordinació amb els centres de 
primària adscrits. 
 

La secretària              Vist i plau, La presidenta 

(signatura)             (signatura) 

 

MARGARIDA LLORENS CASTILLO  EULÀLIA ESCLAPÈS TURRÓ 


