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

dels districtes de Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi  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: 12:30 h a 13:45h 

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 Les Corts de l’Àrea de Servei 

d’Educació i Territori 

 Margarida Llorens Castillo, coordinadora Territorial de Sarrià – Sant Gervasi  de l’Àrea 

de Servei d’Educació i Territori  

 Berta Borràs Riba, inspectora coordinadora de l’Àrea de Les Corts 

 Mercè Berengueras Pont, inspectora coordinadora de l’Àrea de Sarrià – Sant Gervasi   

 Laia Miró Prat, tècnica municipal d’educació del Districte de  Les Corts 

 Jordi Guillen Sarrat, conseller educació Districte, de Les Corts  

 Imma Sampe, cap del servei d’atenció a les persones del Districte de Sarrià – Sant 

Gervasi   

 Anna Insúa, tècnica municipal d’educació del Districte de  Sarrià – Sant Gervasi   

 

   

   

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 Les Corts: 

P3: 

En l’oferta inicial els centres públics sortien a ràtio 21, però es proposa augmentar a 22 
per poder incorporar la nova revisió de l’alumnat NEE.  

ESO: 

L’ESO no presenta problemes i poden continuar com amb l’oferta inicial a 27 alumnes 
per grup. No es fan propostes de modificació de l’oferta inicial. 

 

 

Districte de Sarrià – Sant Gervasi: 

P3:  

Atès que la demana de places als centres públics s’ajusta a l’oferta, es manté la capacitat 
inicial de 20 alumnes per grup. No es fan propostes de modificació de l’oferta inicial. 

ESO: 

La demanda de places també s’ajusta a les places, per tant, es manté també la ràtio inicial 
prevista. 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             (signatura) 

 


