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

dels districtes de Sant Andreu I Sant Martí amb el Consorci 

d’Educació de Barcelona  

Identificació de la reunió 

Número de sessió:  2. Curs 2021-2022 

Data: Dilluns, 16  de  maig de 2022 

Horari: de 16:00 a 18:00 hores 

Lloc: Consorci d’Educació de Barcelona. Sala 3 

 

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, responsable de Planificació,  

 Àngel Domingo, inspector Coordinador de l’Àrea de Sant Andreu i Sant Martí 

 David Cadenas Sánchez, conseller d’Educació Districte, per delegació de la Regidora 

del districte de Sant Andreu 

 Lucas Martinez Chito, direcció Serveis a les Persones i Territori del Districte de Sant 

Andreu 

 Alberto Cordobés Rodriguez, conseller d’Educació del Districte de Sant Martí 

 Xus Sanz Aragón, coordinadora territorial de Sant Andreu de l’Àrea de Servei 

d’Educació i Territori 

 Rubén Castillo Jaén, coordinador territorial de Sant Martí de l’Àrea de Servei d’Educació 

i Territori  

 

S'han excusat d'assistir-hi: 

 Mercè Massa, gerenta del Consorci 

 Representant tècnic/a del districte de Sant Martí. 
   

   

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 Sant Andreu: 
 
P3 

Es proposa no fer modificacions de l’oferta inicial. 
Es confirma l’oferta inicial amb els dos grups addicionals a la Zona23, proposats 
a l’escola L’Estel i l’escola Pegaso. 

 
ESO 

Es proposa una trobada amb les direccions i les famílies de l’escola Ferran i Clua 
i l’institut l’Alzina per explicar que actualment no està previst un nou projecte d’IE 
a la zona. 
Es proposa crear un tercer grup concertat al Centre d’Estudis Roca. 

 
 

Districte de Sant Martí: 
 
P3 
 

Per I3 s’acorda no proposar cap modificació de l’oferta del Districte de Sant Martí.  
 
ESO 
 

Sobre la preinscripció de 1ESO, destacar que a la zona S1001 i S1002 hi ha 18 i 
39 alumnes respectivament que no tenen plaça a cap centre dels sol·licitats i són 
oficis ordinaris. S’informa que la majoria són alumnes que provenen de centres no 
adscrits, fores de termini o famílies que han trencat l’adscripció i, en aquest sentit, 
es proposa no fer cap modificació de l’oferta inicial. 

 
Amb relació a l’INS Bernat Metge s’exposa que només ha tingut 27 sol·licituds de 
preinscripció per 54 places. Amb la finalitat de la distribució equilibrada de 
l’alumnat vulnerable de la zona, es proposa tancar l’oferta de vacants al mes de 
setembre. 

 
 
 
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 

 


