
 

BASES DEL SORTEIG PER ALS TALLERS DEL PROGRAMA RECERCA EN 

SOCIETAT DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA 

Per tal de fer l’assignació de places als tallers del Programa Recerca en Societat del PCB del 

curs 2017-2018 es farà un sorteig entre tots els centres que feu preinscripció als tallers. 

De l’oferta total de tallers, unes dates estan reservades per a centres educatius de la 

Comunitat PCB (empreses instal·lades i/o treballadors del PCB). En cas que aquestes dates no 

s’omplissin, passarien a formar part de l’oferta oberta, i per tant s’assignarien com la resta a 

partir de la llista generada pel sorteig. 

CALENDARI 

10 de juliol al 19 de setembre: Període de preinscripció 

Obrirem un període de preinscripció, durant el qual podreu inscriure els vostres alumnes a les 

temàtiques dels tallers que us interessin (ADN, Medicaments, Bacteris,...). Tingueu en compte 

que haureu de fer una preinscripció per grup i temàtica (hi haurà 7 temàtiques diferents per a 

secundària i 2 per a primària). Les dates us seran assignades posteriorment. 

Les preinscripcions es faran a través de la plataforma del PAE. Allà trobareu totes les 

temàtiques dels tallers de secundària i de primària. Per a cada temàtica hi haurà tan sols una 

data com a opció, donat que les dates reals s’assignaran en funció de la llista establerta a partir 

del sorteig.  

Podeu consultar les possibles dates al nostre web o al PAE (a la columna de la dreta un cop 

estigueu a la temàtica que us interessa), però tingueu en compte que aquestes us seran 

assignades a partir del nombre de tall, així que ens podeu indicar a les observacions si hi 

hagués alguna data que no us interessés. 

Recordeu que podeu fer un nombre d’inscripció de com a màxim 30 alumnes a secundària i de 

50 a primària, que és la capacitat de l’Openlab, laboratori on es realitzen els tallers. En cas que 

feu per a més alumnes, se us assignaran tan sols 30 places. 

Haureu de triar les temàtiques que us interessen i fer una preinscripció per cada grup 

d’alumnes que vulgueu que vinguin i per a cada una de les temàtiques. Si podeu portar grups 

amb diferent nombre d’alumnes (ex. un de 30 o un de 17 i un de 13), feu una inscripció per a 

cada un d’ells (això us facilitarà la possibilitat d’accedir en cas que no entréssiu amb el grup 

gran i  quedin places buides). Indiqueu sempre clarament el curs escolar a la preinscripció. 

No es poden repetir les preinscripcions, és a dir, que no podeu inscriure un mateix grup a una 

mateixa temàtica dues vegades, en cas que hi hagi repetides s’anul·laran i quedarà tan sols 

com a vàlida la realitzada en primera instància. 

Per cada preinscripció que feu se us assignarà un número de reserva, i aquesta serà la 

numeració que farem servir per al sorteig. 

 
 

 

http://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/homeInit.do?method=cargar
https://recercaensocietat.wordpress.com/


 

20 de setembre: Sorteig.  

 
26 de setembre: Publicació de la llista d’assignacions.  

A partir del número de tall que surti al sorteig, s’aniran assignant les places als centres d’acord 

amb la llista establerta a partir dels números de reserva i seguint els criteris següents: 

- Es farà una llista única per a tots els tallers, doncs s’atendrà al número de reserva. 

- No es repetiran centres educatius, és a dir, que si a un centre ja se li ha adjudicat un 

taller, no se li adjudicarà cap més. 

- Només es repetiran centres educatius, en cas que calgui donar la volta novament a la 

llista per acabar d’omplir places lliures, i sempre seguint l’estricte ordre establert per 

aquesta. 

 

Del 26 al 4 d’octubre: Període de confirmació de places.  

Durant aquest període, els centres amb places assignades, rebreu un email  perquè confirmeu 

la reserva. Els centres que no ho facin, perdran la seva reserva, i aquestes places passaran al 

següent de la llista d’espera. 

 
10 d’octubre: Publicació de les llistes definitives: www.pcb.ub.edu/recercaensocietat 


