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

dels districtes de Gràcia, Nou Barris i Horta-Guinardó amb el 

Consorci d’Educació de Barcelona 

 

Identificació de la reunió 

Número de sessió: SEGONA 

Data: 16 DE MAIG DE 2022 

Horari: 12:00-13:30 

Lloc: Consorci d’Educació de Barcelona, 3a planta 

Hi assisteixen: 

 Eulàlia Esclapés (en substitució de Marcè Massa, gerent del Consorci), cap de 
l’Àrea de Servei d’Educació i Territori 

 Clara Balaguer, responsable de planificació 

 Cristina Carreras, consellera d’educació de Gràcia 

 Daniel Morera, tècnic d’educació de Gràcia 

 Tere Torres, suplència tècnica d’educació d’Horta Guinardó 

 Marisol Zuil, tècnica  d’educació de Nou Barris 

 Andres Rodriguez, Conseller de comerç de Nou Barris 

 Mercè Berengueres, inspectora de Gràcia 

 Jordi Sabaté, inspector d’Horta Guinardó  i Nou Barris 

 Maribel Jimenez, representant de l’Àrea de Servei d’Educació i Territori - Gràcia 

 Anna Vera, representant de l’Àrea de Servei d’Educació i Territori – Horta 
Guinardó 

 Judit Rifà, representant de l’Àrea de Servei d’Educació i Territori – Nou Barris 

 Ruben Castillo, àrea de planificació del Consorci 

S'han excusat d'assistir-hi: 

 Mercè Massa, gerent del Consorci 

 Representant tècnic/a del districte de Nou Barris: Gabriel Duarte, gerent; Mercè 
Garcia de l’Estal, directora de serveis a les persones i territori de Nou Barris. 

 Pablo Ramos, conseller Educació Horta-Guinardó 
 

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: 

 

NOU BARRIS: 

P3 

La zona 17 ha tingut un augment d’un 11% de demanda de places a l’escola 
pública, en conseqüència es recomana generar més places públiques a la zona 
per P3. 

S’acorda proposar ampliar amb un grup l’oferta de grups de P3 a la zona. Es 
planteja que la millor opció seria afegir-lo a l’Escola El Turó, ja que donaria 
resposta al grup de famílies que es van organitzar per accedir a l’escola a partir 
de places d’oferta singular. Si aquesta opció no fos possible finalment, es 
proposa crear un grup addicional de P3 a l’Escola Palma de Mallorca.  

ESO 

Es destaca la baixa demanda de l’institut Barcelona Congrés en primeres 
opcions per 1r d’ESO, no obstant això, es proposa mantenir el tercer grup. 

 

HORTA- GUINARDÓ: 

P3 

Segons el simulador, a la Z16 hi ha 3 infants que haurien d’anar d’ofici, no 
obstant això, queden places vacants a l’escola concertada. Es proposa no 
ampliar ràtios d’oferta inicial i resoldre les sol·licituds d’ofici a partir de l’ampliació 
de peticions.  

ESO 

El Consorci va reservar 8 places de 1r d’ESO pels alumnes de 6è de l’Escola 
Roig Tesàlia que ha hagut de tancar. 

Per tal de poder garantir que tots els alumnes que han posat tots els centres 
adscrits de la zona puguin entrar a algun d’ells i no es vegin perjudicats per 
aquesta prereserva dels alumnes de l’Escola Roig Tesàlia, s’acorda proposar 
ampliar en 10 places l’oferta final de l’Institut Teresa Pàmies, ampliant el nombre 
total de places de 90 a 100.  
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GRÀCIA : 

 

P3 

Respecte a I3, es detecta la necessitat d’incrementar l’oferta de places públiques 
a la zona 12, ja que s’ha produït un augment de la demanda  (un 6% respecte al 
curs passat) i, finalment, no s’ha pogut portar a terme la incorporació a la xarxa 
pública d’un centre concertat de la zona.  

Es proposa crear un grup addicional a l’Escola Sagrada Família perquè 
l’increment de l’oferta de places en aquest centre no impacta negativament a les 
escoles del voltant. 

ESO 

Respecte a l’ESO, no es proposa cap modificació en l’oferta. 

 

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 

Judit Rifà Dachs              (signatura) 

 


