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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:  4. Curs 2021-2022 

Data: Divendres, 22 de juliol de 2022 

Horari: de 13 h a 14 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 

 Neus Tormo, Coordinadora Territorial de Sants-Montjuïc de l’Àrea de Servei d’Educació 

i Territori 

 Berta Borràs, inspectora coordinadora de l’Àrea de Sants-Montjuïc i Les Corts. 

 Carolina López, consellera educació Districte, per delegació del Regidor de districte de 

Santa-Montjuïc 

 Ariadna Ros, directora de Serveis a les Persones i Territori del Districte Sants-Montjuïc. 

 Anna Mir, tècnica d’educació del Districte de Sants-Montjuïc 

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: 

Fer seguiment de l’oferta de places de primària pública a la zona Z06 ( Sants-Centre) per 
l’augment de demanda, ja que és una zona on s’han afegit dos grups addicionals (I3) i 
s’augmenta la ràtio a 22 alumnes. Es continuaran estudiant d’altres propostes que 
s’aniran treballant a les properes taules de planificació per l’augment de demanda 
d’escola pública a tot el districte. 

Els dos grups addicionals d’I3 són a l’Escola Gayarre i a l’Escola Francesc Macià. 

La ràtio a les diferents zones a I3 queda establerta en: 

Z04: 21 alumnes 

Z05: 20 alumnes 

Z06: 22 alumnes 

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

 

 
 
 
 

La secretària              Vist i plau, La presidenta 

(signatura)             (signatura) 

 

NEUS TORMO BERNAD    EULÀLIA ESCLAPÈS TURRÓ 


