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Acta de reunió de la Taula de Planificació de l’oferta educativa 

dels districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i Sants-Montjuïc amb el 

Consorci d’Educació de Barcelona 

 

Identificació de la reunió 

Número de sessió:  2. Curs 2021-2022 

Data: Dimarts, 17  de  maig de 2022 

Horari: 10 h a 12.00h 

Lloc: Sala 3 planta CEB 

 

 

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,  

 Clara Balaguer Nadal, persona responsable de Planificació,  

 Rubén Castillo Jaén, Planificació 

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

d’Educació i Territori 

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

d’Educació i Territori  

 Neus Tormo Bernad, coordinadora territorial de Sants- Montjuïc de l’Àrea de Servei 

d’Educació i Territori 

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

 Berta Borràs, inspectora coordinadora de l’Àrea de Sants- Montjuïc 

 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 

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

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

 Carolina López Garcia, consellera d'educació del Districte de Sants - Montjuïc 

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

 

Ordre del dia: 

1. Propostes elaborades per la Comissió de Participació 

2. Preinscripció 2022-2023: Anàlisi de dades generals de ciutat 

3. Simulació d’escenari d’assignacions P3 i 1ESO: anàlisi per zones educatives de districte 

4. Elaboració de propostes d’oferta final per zones 

5. Torn obert 
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Acords: 

Districte de Ciutat Vella: 

P3: 

Ciutat Vella és Zona Única, Z01, i no presenta problemes de places. Hi ha un total de 8 
sol·licituds que aniran a ampliació de peticions i hi ha 40 vacants. No es fan propostes de 
modificació de l’oferta inicial. 

ESO: 

Tot i la previsió que hi ha de sol·licituds que aniran d’ofici no es necessari fer cap grup 
addicional perquè es pot assumir per les vacants de les diferents zones, per tant, no es 
fan propostes de modificació de l’oferta inicial. 

 

Districte de l’Eixample: 

P3: 

Zona 02: 
Centres públics: 15 famílies han de fer ampliació de sol·licitud de places, hi ha 23 places 
als IE Eixample i IE Sicília. No es fan propostes de modificació de l’oferta inicial. 

Centres concertats: hi ha 7 famílies que han de fer ampliació de sol·licitud de places, però 
hi ha 81 vacants. No es fan propostes de modificació de l’oferta inicial. 

 
Zona 03: 
S’ha incrementat en un 11% la demanda de centres públics amb relació el curs passat. 
Actualment els grups estan a ràtio 21. Amb aquest escenari 38 famílies haurien de fer 
ampliació de sol·licitud de places i només hi ha 6 vacants disponibles. 
Després d’efectuar diverses simulacions amb l’aplicació es proposa incrementar l’oferta 
final en 1 grup a l’escola Aldana al mateix temps que es proposa incrementar la 
capacitat dels grups de P3 de 21 a 22. 
 
ESO: 

Dreta de l’Eixample: hi ha 15 famílies que han de fer ampliació de sol·licitud per no tenir 
centre assignat. No obstant això, hi ha 38 vacants entre l’IE Eixample i l’INS Fort Pius. 
No es fan propostes de modificació de l’oferta inicial. 

Esquerra de l’Eixample: hi ha 23 famílies que han de fer ampliació de sol·licitud. Només 
hi ha 1 vacant i hi hauria 12 famílies adscrites sense plaça 

S’acorda proposar incrementar la capacitat  de tots els grups de 1r d’ESO de la zona a 
30 places. 

 

 

  



 

 
Plaça d’Urquinaona, 6 | 08010 Barcelona  
93 551 10 00 | www.edubcn.cat 

Districte de Sants-Montjuïc: 

P3: 

Zona 04:  

Corresponent als barris de Poble-sec i font de la Guatlla. Zona que no presenta problemes 
de places, i per tant, es proposa mantenir la ràtio 21 prevista a l’oferta inicial. No es fan 
propostes de modificació de l’oferta inicial. 

Zona 05: 

Corresponent al barri de La Marina. Zona que no presenta problema de places i hi ha 
vacants. La ràtio es mantindrà a 20 com a l’oferta inicial. No es fan propostes de 
modificació de l’oferta inicial. 

Zona 06: 

Corresponent als barris de Sants, Hostafrancs, la Bordeta i Sants-Badal. Hi ha un fort 
increment  de demanda a centres públics que implica que 23 famílies hagin d’anar a 
l’ampliació de peticions i a la zona només es disposa de 7 vacants. Tenint en compte que 
ja hi haurà dos grups addicionals a l’escola Gayarre i Francesc Macià, es proposa 
augmentar la ràtio 21 + 1 ( 22), a tots els centres educatius públics de la Zona, després 
de fer les simulacions. 

 

ESO: 

Zona 04:  

 Corresponent als barris de Poble-sec i font de la Guatlla. Zona que no presenta 
problemes de places, i per tant, es mantindrà igual a ràtio 27. No es fan propostes de 
modificació de l’oferta inicial. 

Zona 05:  

Corresponent al barri de La Marina. Zona que no presenta problema de places i hi ha 
vacants. La ràtio es mantindrà a 27. No es fan propostes de modificació de l’oferta inicial. 

Zona 06: 

Corresponent als barris de Sants, Hostafrancs, la Bordeta i Sants-Badal. No presenten 
problemes de places. La ràtio serà de 27. No es fan propostes de modificació de l’oferta 
inicial. 

 

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

 

El/la secretari/ària     Vist i plau, La presidenta 

YOLANDA GONZÁLEZ TAVIRA 


