Sistema de reserva de places per a les activitats
del Gran Teatre del Liceu, L’Auditori de Barcelona i el Palau de la
Música Catalana
Curs 2015-2016
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 organitzen el sistema de reserves basat en un sorteig entre les sol·licituds de participació en
les activitats escolars que ofereixen aquestes tres darreres entitats.
Preinscripció. Per poder participar en el sorteig, cal haver fet abans la preinscripció a través de l’aplicació del
PAE (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.
Entraran en el sorteig totes les preinscripcions fetes pels centres educatius, amb un màxim de 5
preinscripcions per centre educatiu i entitat oferent i només una per activitat, és a dir, un màxim de 15
preinscripcions per centre educatiu.
Recordeu que per poder fer la preinscripció necessitareu:
Codi d’usuari: és el codi de centre que facilita el Departament d’Ensenyament
Contrasenya: és el codi postal del vostre centre educatiu
Sorteig. El sorteig tindrà lloc, en un acte públic, el dia 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, 5). Del sorteig en sortirà un
número que indicarà el lloc de la llista de preinscripcions a partir del qual es farà l’assignació de les diferents
activitats sol·licitades.
Confirmació de places del sorteig. Caldrà confirmar les places adjudicades entre el 10 de setembre de 2015, a
les 9 h, i el 16 de setembre de 2015, a les 18 h.
S’haurà d’accedir a l’aplicació del PAE per comprovar si ha estat adjudicat dia i hora de l’activitat
sol·licitada i, en cas afirmatiu, confirmar aquesta adjudicació. En el cas de no confirmar les places obtingudes,
en el període establert, aquestes es deslliuraran i seran atorgades en el segon procés d’assignació de places
lliures, d’acord amb les condicions que estableixen les bases d'aquest sorteig.
Confirmació de places de la segona assignació. Entre el 17 de setembre de 2015, a les 9 h, i el 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 tornar a accedir a l’aplicació del PAE per comprovar la segona adjudicació de
places i, en cas d’haver-les obtingut, hauran de fer la confirmació d’aquestes.
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.
IMPORTANT:
1.

Cada centre educatiu només podrà fer un màxim de 5 preinscripcions per entitat oferent (Gran Teatre del
Liceu, L’Auditori de Barcelona i Palau de la Música Catalana), i només una per activitat, és a dir, un màxim
de 15 preinscripcions per centre educatiu.
Si no confirmeu les places que us han estat assignades provisionalment, en el termini indicat, les perdreu.

2.
3. Heu de guardar el número de reserva que es genera automàticament en el moment de confirmar la preinscripció.
Aquest número servirà per poder fer qualsevol canvi de dades a partir del 22 de setembre de 2015.

4. Comproveu que el correu electrònic de la persona responsable de la preinscripció sigui el correcte.
Podeu consultar el text íntegre de les Bases del Sorteig del PAE pel curs 2015-2016 a l'apartat de Notícies de la
plana web http://www.bcn.cat/educacio/pae o bé en les activitats del Gran Teatre del Liceu, L'Auditori de
Barcelona i el Palau de la Música Catalana.
Si teniu cap dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic pae@bcn.cat o bé
de l’apartat Contactar de la plana web del PAE.

