
 

                                                                   

 

 

 

SORTEIG PÚBLIC CURS 2022-23 

 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS I LLAR D'INFANTS DE LA GENERALITAT 

 

 
RESOLUCIÓ EDU/4642022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven 

les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del 
Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els 
diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 

2022-2023: 
 

Punt 5: Criteris de prioritat, ordenació de les sol·licituds i procés 
d’assignació de places. Per desfer les situacions d’empat que es 

produeixen després d’aplicar els criteris prioritaris i complementaris , 
l’ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant el procediment de desempat 
previst en el punt 7 d’aquesta resolució. 

 
Punt 7: Procediment de desempat.   Per tal de resoldre les situacions 

d'empat, s'assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada. 
Aquest número es fa públic a la llista de sol·licituds amb la puntuació 
provisional.   

 
En els dies, els llocs i les hores indicades als calendaris de cada 

ensenyament s’efectuen els sorteigs públics per tal de determinar per a 
cada un dels ensenyaments el número a partir del qual es fa l’ordenació de 
les sol·licituds corresponents en cas d’empat. 

 
En el cas de germans que sol·licitin ser admesos en un mateix centre i per 

un mateix nivell i així ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assignen números 
de desempat correlatius. 
 

Per tal que el sorteig sigui operatiu i el procediment de desempat, que 
inclou l'assignació de número aleatori i el sorteig, sigui raonablement 

equiprobable, s'utilitza el següent procediment: 
 
D'una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan sis 

extraccions consecutives amb reposició, tres més que el nombre de 
xifres del total de sol·licituds rebudes, reintroduint la bola desprès 

de cada extracció. Així s'obtenen les xifres primera, segona, fins a la 
sisena, d'un nombre entre el 000 000 i el 999 999. Aquest nombre 
es divideix pel nombre total de sol·licituds i s'obté el quocient i el 

residu.  
 

Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la 
divisió. A partir d'aquest número, l'ordenació es fa en sentit 
ascendent. 
 

 

Número total de preinscripcions:  320 

 

 

 

 


