
 

 

Procediment de selecció dels patges reials 2017 
 
Qui són els patges reials? 

- Són els nens i les nenes, d'11 a 14 anys d'edat, que acompanyen i ajuden els Reis durant la 

Cavalcada.  
- Cada any 21 infants del Prat seran patges (7 per a cada rei). 
- Els patges s'escolliran mitjançant un sorteig públic entre les candidatures presentades pels nens i 

nenes que vulguin fer-ne. 
 
Qui pot presentar candidatura per ser patge reial? 

- Alumnes de 6è de les escoles de primària de la ciutat 

- Alumnes de 1r i  2n d'ESO dels instituts de la ciutat 
- Infants de les entitats participants en algun acte de la Cavalcada o activitat prèvia 
- Infants que estudien fora del Prat de Llobregat 

 
Cada patge haurà d'anar acompanyat de 2 persones adultes, que també  participaran a la Cavalcada. 
Cada nen o nena només pot fer una sol·licitud. En cas que una persona s’inscrigui diverses vegades, 

l’organització admetrà únicament la primera i eliminarà totes les posteriors. 

Només es poden presentar els infants que no han estat mai patges.  
 
Compromís que adquireixen els infants candidats a patges: 
Fer de patge es considera un honor i una responsabilitat; per tant, cal compromís i actitud per part dels 
infants que ho vulguin ser.   Els infants escollits signaran un document en què es comprometen a: 

- Assistir als tallers de patges (formació per a la interpretació del personatge) 

- Actuar en tot moment seguint les indicacions de la direcció artística de la Cavalcada 
- Aportar 2 persones adultes (pares, oncles, germans, amics...) que sortiran a la Cavalcada com a 

caminants (servei d’ordre, caramels, etc.) 
- Les persones adultes també participaran en una sessió de formació de personatge i qüestions 

organitzatives. 
 
Passos a seguir per presentar una candidatura per ser patge 

1- Aconseguir un full de "Presentació de candidatura a patge reial 2017".  On? 
- Al web municipal  
- A la teva AMPA 
- A la teva entitat 

- A la teva Antena Jove o Punt d'informació juvenil del teu institut 
 
2- Omplir el full: 

- Amb les dades personals de la persona candidata i de les persones adultes que 
l'acompanyaran. 

- Indicant la procedència de la candidatura (escola, institut, entitat). 
- Les dades i consentiment dels pares/mares o tutors/ores. 

 
3- Presentar el full a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, OIAC (pl. de la Vila, núm. 1), abans del 2 

de desembre. 
Horaris OIAC:  

Matins: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h 
Tardes: de dilluns a dijous de 16.30 a 19.00 h 
 

Selecció de patges: 
Es farà un sorteig públic per escollir: 

- 11 patges procedents de les escoles del Prat (alumnes de 6è) 

-  4 patges procedents dels instituts del Prat (alumnes de 1r i 2n d'ESO) 
-  4 patges procedents de les entitats participants en actes de la Cavalcada  
-  2 patges procedents de centres educatius de fora de la ciutat 

 
Aquest sorteig públic es farà el dijous 13 de desembre a les 19.00 h al Centre Cívic Sant Jordi 
Ribera Baixa. 

 
Les persones escollides hauran de signar el seu "Compromís de participació a la Cavalcada" abans del 22 
de desembre. Si algú no l'ha signat, es considerarà que ha desistit de la intenció de participar-hi. 
 
Es confeccionaran llistes d'espera per substituir les possibles vacants. 
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Candidatura a Patge 
 

 Reial 2017 
 

(Període de presentació: del 7 

de novembre al 2 de 

desembre) 
 

CUL-054 
 
 
 
 
 

 

Espai reservat per a ús administratiu 

DADES DE LA PERSONA CANDIDATA 

Persona física: Nom                                    Primer cognom                 Segon cognom                       NIF NIE Passaport 

     
Edat            Tipus de via              Nom de la via 

      
Número            Quilòmetre       Lletra         Bloc               Portal           Escala        Pis             Porta           Codi postal 

                               
Telèfon fix (de casa)                      Telèfon Mòbil (pare, mare o tutors)   Correu electrònic (del pare, mare o tutors) 

     

  Procedència de la candidatura (escolliu només una opció) 

                                                                                         

 Nom de l’escola, institut o entitat 

a) Escola del Prat  

b) Entitat participant en activitats de la 

Cavalcada d’enguany 

 

c) Institut del Prat  

d) Escola de fora del Prat  

Acompanyants adults que sortiran a la cavalcada 
 
 
 

Nom i cognoms                                                                 Edat             Relació amb el patge             Telèfon mòbil    

     

Nom i cognoms                                                                 Edat             Relació amb el patge             Telèfon mòbil    

     

Autoritzacions  
 

 
 

 

com a pare/mare o tutor/a legal, amb NIF/NIE o 

passaport   autotitzo a   

a presentar la seva canditatura a patge reial a la Cavalcada de Reis de 2017. 

    DATA I SIGNATURA PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL                      
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars 
expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud. 
 

El Prat de Llobregat, de/d’ de    
 

Signatura 
 

 

 

Signat 

 
 

AVÍS LEGAL 

De conformitat amb allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
s’informa que les dades personals seran incloses en el fitxer “Gestió Cultura i Juventud” amb la finalitat de fomentar les activitats 
culturals i juvenils. Es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al 
responsable d’aquest fitxer: Ajuntament del Prat de Llobregat: pl. de la Vila, 1. CP 08820-El Prat de Llobregat 
 


