Reservar una activitat escolar al Liceu pel curs 16/17 és molt fàcil:
1.

Preinscripció
Cal fer la preinscripció
a través de l'aplicatiu del PAE (Programa d’activitats Escolars):
(www.bcn.cat/educacio/pae), entre el 29 de juny (a partir de les 9h) i el 5 de setembre de 2016
(fins les 18h)
Recordeu que per entrar al programa necessitareu:
Codi d’usuari: és el codi de centre que us facilita el Departament d’Ensenyament
Contrasenya: és el codi postal del vostre centre.

2.

Sorteig
Les places s’assignaran mitjançant un sorteig que tindrà lloc el 8 de setembre a les 10h.

3.

Confirmació de places
Un cop adjudicades les places, cal confirmar-les entre el 8 de setembre (al migdia) i el 15 de
setembre (fins les 18h)
Posteriorment, hi haurà una segona adjudicació de places vacants entre el 16 de setembre (a partir de
les 9h) i el 20 de setembre (fins les 18h)
ATENCIÓ: un cop adjudicades les places per sorteig és imprescindible fer la confirmació. Haureu
d’accedir a l’aplicació del PAE per comprovar si ha estat assignat dia i hora de l'activitat sollicitada i, en
cas afirmatiu, confirmar aquesta adjudicació. En cas de no confirmar les places obtingudes, aquestes es
deslliuraran per poder ser atorgades en el següent procés d’assignació de places vacants.

4.

Places lliures
A partir del 22 de setembre de 2016 a les 9h, les places que quedin lliures de cada espectacle es
podran reservar directament a través del PAE.
A partir de l’1 de setembre de 2016 a les 9h, podreu reservar directament aquelles activitats del
Servei Educatiu que no s’inclouen en el sistema del sorteig, com són:
Visites Escolars (per a tots els cicles de primària)
El misteri de la partitura (per a cicle infantil)
L'òpera: una emoció (per a ESO i Batxillerat)
Què es fa en un teatre d’òpera?(per a ESO i Batxillerat)
Assajos generals (només per a Batxillerat i Escoles de Música i Dansa. Un assaig per centre).

ATENCIÓ:
-

-

Cada centre educatiu podrà sollicitar un màxim de 5 espectacles diferents del Liceu.
En el cas de reservar un mateix espectacle per a diferents cicles educatius, només caldrà fer
una única preinscripció per espectacle.
Heu de guardar el número de reserva que es genera automàticament en el moment de
confirmar la preinscripció. Aquest número servirà per poder fer qualsevol canvi de dades a
partir del 22 de setembre de 2016..
Comproveu que el correu electrònic del responsable de la preinscripció és correcte.
Podeu consultar el text integral de les bases del sorteig a l’apartat de “notícies” del Web del
Programa d'Activitats Escolars (PAE).

Si necessiteu fer qualsevol consulta sobre el sistema de reserva, podeu contactar amb el Servei
Educatiu del Liceu al 93 485 99 23 o bé a l’adreça electrònica servei.educatiu@liceubarcelona.cat

