
PREGUNTES FREQÜENTS 

GRATUÏTATS CIP

INFORMACIÓ PER A ENTITATS

1. QUINS CENTRES EDUCATIUS DE BARCELONA PODEN SOL·LICITAR GRATUÏTATS CIP?

Els centres educatius que tenen dret a sol·licitar Gratuïtats CIP es defineixen a partir de la Resolució

ENS/906/2014, de 23 d’abril, publicada al DOGC 6613 de 30.4.2014.  Aquesta resolució, publicada pel

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, actua com a indicador de les desigualtats

socials i les diferents realitats dels centres educatius de la ciutat. També defineixen aquests centre, a

partir del barem de vulnerabilitat, dictada pel Consorci d’Educació de Barcelona.

Les  places  que  s’ofereixen  a  Gratuïtats  CIP  són  sufragades  per  les  pròpies  entitats  del  Consell

d’Innovació Pedagògica, demostrant un compromís amb una educació equitativa i de qualitat amb

els centres educatius de la ciutat de Barcelona. La sol·licitud de places ha d’anar acompanyada del

compromís dels centres educatius a aprofitar-les, especialment pel fet que l’adjudicació de places a

un centre sovint implica que un altre centre no hagi pogut rebre-les. 

2. QUAN ES PODEN SOL·LICITAR IN LES GRATUÏTATS CIP?

Les Gratuïtats CIP es poden sol·licitar en dues rondes:

 Primera ronda. Els centres educatius poden sol·licitar 5 entitats del Consell d'Innovació 
Pedagògica i cal prioritzar-les (de l’1 al 5). 

 Segona ronda. Els centres educatius poden sol·licitar 3 entitats del Consell d'Innovació 
Pedagògica i cal prioritzar-les (de l’1 al 3). 

Les adjudicacions de places poden ser consultades a l’aplicació del Programa d’Activitats Escolars 
(PAE): http://www.barcelona.cat/programa-activitats-escolars, identificant-vos amb les vostres 
dades d’usuari i contrasenya, i accedint a la secció “Gratuïtats”.

3. QUI FORMA LA COMISSIÓ DE GRATUÏTATS CIP?

L'assignació d'aquestes places gratuïtes es realitza seguint criteris públics, transparents i equitatius,

amb  l'acord  i  la  supervisió  de  la  Comissió  Gratuïtats.  Aquesta  comissió  la  conformen  persones

referents  del  Consorci  d’Educació  de Barcelona,  tècniques  d’Educació  dels  Districtes,  tècniques

d’Escoles  bressol,  tècniques  del  Consell  Escolar  Municipal,  representants  d’entitats  del  Consell

d'Innovació Pedagògica que ofereixen Gratuïtats CIP i la Secretaria tècnica del Consell. L’existència

de la  Comissió Gratuïtats permet,  a  més de de vetllar pels  esmentats criteris  de transparència i
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equitat,  fer  seguiment  que  tant  el  procés  d’adjudicació  com  l’estudi  de  l’aprofitament  de  les

Gratuïtats CIP compleix els terminis i procediments informatius correctes.

4. COM A ENTITAT, COM PUC CONSULTAR LES CONDICIONS DE LES PLACES GRATUÏTES QUE

OFERIM?

Entreu a l’aplicació del PAE: http://www.barcelona.cat/  programa-  activitats-  escolars   i seguiu

aquests passos:

- Identifiqueu-vos amb el  vostre USUARI i  CONTRASENYA, i  cliqueu "ENTRAR"; després  cliqueu
"Administració".

- Ja dins la part privada de la vostra entitat, cliqueu l'opció "Entitat" i seleccioneu “Manteniment
de les dades”.

- A la part inferior de la pàgina trobareu les informacions relatives a les Gratuïtats CIP. Aquestes no
poden ser editades directament per vosaltres. Per tant, si hi ha algun canvi a fer, us heu de posar
en contacte amb la Secretaria del Consell d’Innovació Pedagògica: cip.gratuitats@bcn.cat.

5. COM PUC CONSULTAR A QUINS CENTRES EDUCATIUS HE ADJUDICAT PLACES DE LA MEVA 

ENTITAT?

Entreu a l’aplicació del PAE www.barcelona.cat/consell-innovacio-pedagogica i seguiu 

aquests passos:

- Identifiqueu-vos amb el vostre USUARI  i CONTRASENYA, i cliqueu "ENTRAR"; després cliqueu 
"Administració".

- Ja dins la part privada de la vostra entitat, cliqueu l'opció "Gratuïtats" i seleccioneu 
“Adjudicacions”.

- Es desplegarà un menú amb dues opcions “Consulta adjudicacions 1a ronda” i “Consulta 
adjudicacions 2a ronda”.

- Si entreu  en aquestes dues opcions, veureu una llista amb els centres educatius que us 
han sol·licitat places i si els han estat adjudicades o no. Si cliqueu sobre el nom del centre
educatiu veureu els detalls de la sol·licitud que van presentar sobre la vostra entitat.

- Les files amb l’etiqueta “Pendent” corresponen als centres educatius als quals se’ls han 
adjudicat places de la vostra entitat. S’aconsella contactar-los el més aviat possible per 
aclarir els detalls sobre les activitats. 

Un cop implementada l’activitat –o si es té la certesa que el centre educatiu no aprofitarà
les places–, cal anar a la part inferior de la pàgina, concretament a la secció 
“Aprofitament de la gratuïtat” i respondre la qüestió “El centre ha aprofitat la gratuïtat 
adjudicada”. On posa “Pendent” cal posar: “Sí” (si l’ha aprofitat) o “No” (si no l’ha 
aprofitat). En el supòsit “No” cal indicar també si és “Justificat” (hi ha raons de pes que 
han impossibilitat l’aprofitament de places) o “No Justificat” (desinterès del centre 
educatiu per aprofitar places adjudicades).
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INFORMACIÓ PER ALS CENTRES EDUCATIUS

6. QUIN  ÉS  EL  PROCEDIMENT  PER  PRESENTAR  LA  SOL·LICITUD  DE  GRATUÏTATS  CIP  PEL

VOSTRE CENTRE EDUCATIU?

Entreu a l’aplicació del PAE: http://www.barcelona.cat/programa-activitats-escolars i seguiu

aquests passos:

- Identifiqueu-vos amb el  vostre USUARI i  CONTRASENYA, i  cliqueu "ENTRAR"; després  cliqueu
"Gestió de preinscripcions, reserves i gratuïtats".

- Ja dins la part privada del vostre centre educatiu, cliqueu l'opció  "Gratuïtats". En aquest espai
trobareu:

o "Bases procés gratuïtats"  : terminis i rondes concrets de la convocatòria de Gratuïtats CIP
de cada curs.

o "Condicions entitats que ofereixen gratuïtats"  : especificitats de les entitats del Consell
d'Innovació  Pedagògica  que  ofereixen  Gratuïtats  CIP  (activitats,  cicles  educatius,
observacions, etc.).

o "Fes  la  teva  sol·licitud"  :  espai  on  heu  de  presentar  la  sol·licitud.  Recordeu  clicar:
"Emmagatzemar" (per presentar la sol·licitud) i "Imprimir" (per obtenir la versió pdf de
la sol·licitud). Atenció, aquesta secció només està activa en el període de vigència de la
convocatòria de cada curs (de finals de juny a finals de setembre).

o "Mostra les sol·licituds"  : permet revisar la sol·licitud i tornar-la a editar, sempre i quan
estigueu dins de termini.

La Comissió Gratuïtats CIP intenta vetllar perquè tots els centres educatius que presenten sol·licitud
puguin rebre almenys l'adjudicació d'una entitat. Per això es recomana que els centres educatius 
sol·licitin el màxim d’entitats que poden sol·licitar en cada ronda (5 entitats a la primera, 3 entitats a 
la segona) –evidentment comptant amb què les places seran aprofitades.

7. COM PUC CONSULTAR LA RESOLUCIÓ DE LES ADJUDICACIONS?  I  CONTACTAR AMB LES

ENTITATS QUE M’HAN ESTAT ADJUDICADES?

La resolució de les adjudicacions de places es fa per correu electrònic a l’adreça de la persona que ha 
presentat la sol·licitud.

Igualment, es pot consultar a:  www.barcelona.cat/  programa-  activitats-  escolars  , seguint aquests 
passos:

- Identifiqueu-vos amb el vostre USUARI  i CONTRASENYA, i cliqueu "ENTRAR"; després cliqueu 
"Gestió de preinscripcions, reserves i gratuïtats".

- Ja dins la part privada del vostre centre educatiu, cliqueu l'opció "Gratuïtats", i entreu a “Mostra 
les sol·licituds”. 
Si cliqueu a la fila on apareix el número de la vostra sol·licitud, veureu si les places us han estat o 
no concedides, i també les dades de contacte de l’entitat per concretar els detalls de l’activitat.
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ALTRES

8. COM PUC CONTACTAR AMB LA PERSONA QUE GESTIONA LES GRATUÏTATS CIP?

Si teniu qualsevol incidència o dubte, les dades de contacte són aquestes:

 Correu electrònic: cip.gratuitats@bcn.cat

 Telèfon de contacte: 93 4023640/93 4023597
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