PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SOBRE
EL PROGRAMA D’ACTIVITATS ESCOLARS (PAE)

1. COM PUC SABER QUIN ÉS EL CODI DE CENTRE DEL MEU CENTRE EDUCATIU?
Podeu trobar la informació en aquest link del Departament d’Ensenyament de la Generalitat:
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/centres-serveiseducatius/centres/directoris-centres/fitxers/totcat_nivells_junts.xls

2. COM ES FA UNA RESERVA ONLINE?
1. Aneu a l’adreça web del PAE: http://www.barcelona.cat/consell-innovacio-pedagogica
2. Aneu a l’apartat Accés per a escoles i entitats (part superior dreta de la pantalla)
3. Introduïu el vostre Usuari (és el codi de centre de 8 dígits, que facilita el Departament
d’Ensenyament). Introduïu la vostra Contrasenya (és el codi postal del vostre centre educatiu)
4. Feu clic sobre ENTRAR i sortirà el nom del vostre centre en negreta
5. Aneu al Cercador d’activitats escolars (part superior dreta)
6. Seleccioneu el Cicle educatiu de l’activitat (camp obligatori). Seleccioneu l’Entitat
organitzadora. També podeu fer la cerca per “paraula clau” o una cerca més acurada amb la
Cerca avançada.
7. Feu clic sobre el botó CERCA
8. Del llistat que us apareix, escolliu l’activitat que voleu reservar clicant sobre el títol o la
imatge
9. Un cop dins l’activitat escollida, aneu a Inscripció: Calendari de reserves. Us apareixerà un
Calendari virtual amb els dies amb places lliures marcats en color verd (i els dies amb llista
d’espera marcats en color blau).
10. Trieu la data que us vagi millor per fer l’activitat i cliqueu sobre el dia concret. A la part
inferior de la pantalla us apareixeran els torns horaris d’aquest dia en fileres diferenciades i el
nombre de places disponibles en cada cas. Cliqueu el botó Reserva de l’opció que us interessi.
11. Empleneu tots els camps del Formulari online. Sobretot reviseu que el Cicle educatiu i el
correu electrònic de qui fa la reserva, siguin els correctes.
12. Feu clic sobre el botó Reserva que apareix al final de la pàgina i ja us sortirà la fitxa de
confirmació de la reserva.
13. Si voleu, podeu imprimir el document pdf amb les dades de la reserva.
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3. QUINES SÓN LES ENTITATS QUE FAN SORTEIG D’ALGUNES DE LES SEVES PLACES A TRAVÉS
DEL PAE?


L’Auditori de Barcelona



Palau de la Música



Institut Barcelona Esports

4. QUAN COMENCEN LES PREINSCRIPCIONS DE LES ACTIVITATS DE SORTEIG?
En el cas de L’Auditori i el Palau de la Música, les preinscripcions s’inicien
sempre a finals del mes de juny (just passat Sant Joan) i s’allarguen fins a principis
de setembre.
En el cas de l’Institut Barcelona Esports, es duen a terme a mitjans del mes de
juny i duren 1 setmana aproximadament.

5. QUAN PUC COMENÇAR A RESERVAR ACTIVITATS AL PAE?
A partir de mitjans del mes de juny i durant tot el curs escolar.
No hi ha una data d’inici d’inscripcions única per a totes les activitats quer ofereixen
les entitats del Consell d’innovació Pedagògica. Cada entitat marca els seus
calendaris d’obertura de reserves, els quals estan reflectits a la fitxa de cada
activitat, a l’apartat “Inscripció” - “Comentari sobre la data d'inici de la inscripció”.

6. TOTES LES ACTIVITATS QUE HI HA AL PAE ES PODEN RESERVAR ONLINE?
No, hi ha activitats quer estan publicades a la web i que no permeten fer-ne la
reserva online. Si un cop us heu identificat com a centre educatiu, entreu a la fitxa
de l’activitat que voleu i no apareix el botonet blau “Calendari de reserves” o bé
“Formulari de sol·licitud”, voldrà dir que no es fa la reserva online a través del PAE.
Per contactar amb l’entitat que us interessa, a cada fitxa d’activitat hi ha les dades
de contacte de l’entitat (telèfon i correu electrònic).
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7. TOTES LES ACTIVITATS DEL PAE SÓN DE PAGAMENT?
No, hi ha un alt percentatge d’activitats totalment gratuïtes. Podeu fer la cerca a
través del Cercador d’activitats inicial, i marcar “Activitat gratuïta: Sí”. I us
apareixeran totes les activitats que no tenen cap cost per als centres educatius.

8. L’OFERTA D’ACTIVITATS DEL PAE ÉS NOMÉS PER A CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT DE
BARCELONA?
No, l’oferta d’activitats està oberta a tot Catalunya. Hi ha algunes excepcions, com
és el cas de l’oferta de programes concrets impulsats des de l’Ajuntament de
Barcelona: activitats de l’Institut Barcelona Esports (IBE), l’Audiència pública als
nois i noies de Barcelona, Petits Talents Científics, TOT DANSA, El Pregó dels
Infants a les Festes de Santa Eulàlia o el Dia de la Diversitat.

9. COM PUC CONTACTAR AMB LA PERSONA QUE GESTIONA EL PAE?
El correu electrònic de contacte és: cip.pae@bcn.cat
El telèfon de contacte és: 93 4023638
Adreça: Plaça d’Espanya, 5, 2a planta. CP: 08014 Barcelona
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