Bases del sorteig per a l'assignació de places per a les activitats
educatives escolars del Gran Teatre del Liceu, de L'Auditori de
Barcelona i del Palau de la Música Catalana
Curs 2015-2016
L'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona farà un sorteig entre les sol·licituds
de participació a les activitats educatives escolars del Gran Teatre del Liceu, de
L'Auditori de Barcelona i del Palau de la Música Catalana, que es durà a terme a la
ciutat de Barcelona en les condicions i les dates que es detallen a continuació.

PRIMERA. Objectius, terminis de preinscripció, data de celebració del
sorteig i períodes de confirmació i reassignació de places
1. L'aplicació d’un sorteig per a l'assignació de places per a les activitats educatives
escolars del Gran Teatre del Liceu, de L'Auditori i del Palau de la Música Catalana
es deu a la desproporció entre el nombre de places sol·licitades pels centres
docents i el nombre de places que ofereixen aquestes tres entitats. L'objectiu és
assegurar la màxima igualtat d'oportunitats en la petició i obtenció de places entre
els centres docents sol·licitants. A més a més, en disposar d'un ampli període de
sol·licitud de preinscripcions, es vol disminuir la càrrega de feina del personal
docent en els primers dies d'incorporació als centres de treball, en el mes de
setembre, i evitar l'aglomeració de sol·licituds en l'aplicació del PAE per Internet
(http://www.bcn.cat/educacio/pae) en espais molt breus de temps.
2. El sorteig es farà el dimecres 09 de setembre de 2015, a les 10 h, a la Sala Rosa
Sensat de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, plaça d'Espanya, núm.
5, planta 5, porta 8.
3. Per poder participar en el sorteig, cal haver fet la preinscripció prèvia, a través de
l'aplicació del Programa d'Activitats Escolars (PAE) del Consell de Coordinació
Pedagògica (http://www.bcn.cat/educacio/pae), entre el 26 de juny de 2015, a les 9
h, i el 04 de setembre de 2015, a les 18 h. En les preinscripcions hi haurà de
constar el nom del o de la docent sol·licitant, l'adreça de correu electrònic, el telèfon
de contacte i el nombre d'alumnes per als quals se sol·licita la realització de
l'activitat. També s’indicaran, si cal, els dies de la setmana i els torns d'aquesta
activitat als quals no hi podrien assistir.
4. En el moment de fer la preinscripció es donarà un número aleatori a través de
l’aplicació del Programa d'Activitats Escolars.
5. Abans del sorteig, l’aplicació del PAE determina l’interval de números de
preinscripcions d’entre els quals s’obtindrà el número resultant del sorteig.
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6. El dia del sorteig es formarà un número aleatori a partir del resultat de l’extracció de
boles numerades del 0 al 9 en funció de l’interval de números de preinscripció que
ha atorgat l’aplicació del PAE. Es faran tantes extraccions com dígits tingui el
número més alt que participa en el sorteig. Es formarà un número seguint l’ordre
d’extracció de les boles. Aquest número indicarà el lloc de la llista de preinscripcions
a partir del qual es farà l'assignació correlativa de les diferents activitats
sol·licitades.
7. Entre el 10 de setembre de 2015, a les 9 h, i el 16 de setembre de 2015, a les 18
h, els docents que hagin fet la preinscripció podran accedir a l'aplicació del PAE
(http://www.bcn.cat/educacio/pae) per comprovar si els ha estat adjudicat dia i hora
de l'activitat sol·licitada i, en cas afirmatiu, hauran de confirmar aquestes places.
Si no es fa aquesta confirmació, les places quedaran disponibles per poder ser
atorgades en un segon procés d'assignació de places lliures.
8. El segon procés d'assignació de places lliures es farà el 17 de setembre de
2015,
a
les
9
h,
també
a
través
de
l'aplicació
del
PAE
(http://www.bcn.cat/educacio/pae). En aquest segon torn es farà l'assignació
correlativa de les places lliures a partir del darrer centre escolar al qual es van
assignar places en el primer torn, i també es considerarà el nombre d'alumnes per
als quals s'ha fet la preinscripció de l'activitat, en els diferents graus d'ocupació, i les
incompatibilitats d'horaris o dies de la setmana indicades pel centre escolar. Del 17
de setembre de 2015, a les 9 h, al 18 de setembre de 2015, a les 18 h, els i les
docents que hagin fet la preinscripció i no tinguin places assignades a partir del
sorteig, podran accedir a l'aplicació del PAE (http://www.bcn.cat/educacio/pae) per
comprovar si els ha estat assignat dia i hora de l'activitat sol·licitada en aquest
segon procés d’assignació i, en cas afirmatiu, confirmar aquestes places.
9. El tancament del sistema de preinscripcions i de sorteig de places per a les
activitats educatives ofertes pel Gran Teatre del Liceu, L’Auditori i el Palau de
la Música Catalana dins el PAE es farà el dia 18 de setembre de 2015, a les 18
h. A partir del 22 de setembre de 2015, a les 9 h, les places que quedin lliures
es podran reservar directament a través de l’aplicació del PAE.
10. L’organització (l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, el Gran Teatre del
Liceu, L'Auditori de Barcelona i el Palau de la Música Catalana) es reserva el dret
de resoldre de la manera que consideri més adient qualsevol circumstància no
prevista en aquestes bases.

SEGONA. Àmbit subjectiu
Podran participar en el sorteig totes les preinscripcions fetes pels centres educatius de
Catalunya, amb un nombre màxim de cinc preinscripcions per centre i entitat oferent i
només una per activitat, és a dir, un màxim de 15 preinscripcions per centre
educatiu.
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TERCERA. Comunicació dels resultats
Els resultats de l'adjudicació de places dels diferents torns d'assignació es mostraran i
es podran consultar a través de l'aplicació del PAE (http://www.bcn.cat/educacio/pae).
Tanmateix, l’obtenció de les places sol·licitades no serà definitiva fins que el
centre escolar no ho confirmi a través de l'aplicació del PAE
(http://www.bcn.cat/educacio/pae). La no-confirmació de les places assignades en els
terminis establerts en la clàusula primera, comportarà la renúncia a aquestes places,
quedant disponibles per a reassignacions posteriors.

QUARTA. Període de reclamació
El període per interposar qualsevol reclamació relativa a la celebració del sorteig o
l'assignació de places conclou dues setmanes després de la data del sorteig.

CINQUENA. Acceptació de les bases
Els i les docents, pel sol fet de participar en aquest sorteig i en l’assignació de places,
n'accepten les bases i el criteri del Gran Teatre del Liceu, de L'Auditori, del Palau de la
Música Catalana i de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a la
resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.

SISENA. Activitats i places ofertes
L'oferta de places d’activitats per assignar a través del sorteig es pot consultar
mitjançant
l’aplicació
del
Programa
d'Activitats
Escolars
per
Internet
(http://www.bcn.cat/educacio/pae) a partir del 26 de juny de 2015.
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