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

DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS AMB EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE 

BARCELONA 

Identificació de la reunió 

Número de sessió:  3. Curs 2021-2022 

Data: Dimecres, 20  de juliol de 2022 

Horari: d’11.30 a 12.30 h 

Lloc: On -line 

Hi assisteixen: 

 Rubén Castillo Jaén,  responsable de Planificació del Consorci d’Educació de Barcelona 

 Jordi Sabaté, inspector coordinador de l’Àrea d’Horta Guinardó i Nou Barris 

 Andrés Rodriguez, conseller de comerç del Districte, per delegació del Regidor de 

districte de Nou Barris 

 Gabriel Duarte, gerent del districte  

 Mercè Garcia de l’Estal, directora de serveis a les persones i territori 

 Judit Rifà Dachs, coordinadora territorial de Nou Barris de l’Àrea de Servei d’Educació i 

Territori del Consorci d’educació de Barcelona 

 

   

   

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:  

1. 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. 

2. Es proposa la temporalització de les reunions del curs 22-23 
3. Es presenten les línies bàsiques de planificació 

 

Acords: 

1) Traslladar als Consells escolars de districte la informació que es parli i s’acordi a les Taules de 
Planificació, sempre i quan no sigui informació sensible i reservada.  

2) Revisar els recursos d’acompanyament i suport educatiu al pas de l’educació obligatòria a la 
post-obligatòria 
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3) Realitzar una sessió de treball sobre la qüestió de la transició a l’etapa post obligatòria amb tots 
els agents implicats (CEB, Districte, Inspecció) 

 
 

 

La secretària              Vist i plau, La presidenta 

               (signatura) 

 

Judit Rifà Dachs     Eulàlia Esclapés Turró 


