
 

Protocol d’inscripcions de l’AEiG Pere II i Sta. Maria de Foix 

i l’AEiG La Canadenca 

Presentació 

L’any 2018 el consell d’Akeles i Caps de l’Agrupament Escolta i Guia Pere II i Sta. Maria de Foix va 
canviar el sistema d’inscripcions fins aleshores vigent per tal de fer-lo més just. El dia 15 de 
setembre de 2018 es va aprovar per consens un nou sistema més transparent, equitatiu i inclusiu 
amb l’objectiu de gestionar de manera adequada i coherent el volum de demanda d’entrada a 
l’Agrupament que es tenia aleshores.  
 
Tot i el canvi de sistema, el volum de demanda d’entrada seguia sent excessiu per a la capacitat de 
l’Agrupament i és per això que, poc després de l’entrada en vigor del nou protocol d’inscripcions, 
va néixer a Vilafranca l’Agrupament Escolta i Guia La Canadenca. Des d’aleshores, els consells dels 
dos agrupaments han estat treballant conjuntament per elaborar un protocol d’inscripcions que 
permeti repartir de manera equitativa l’entrada d’infants i joves a cada agrupament. La raó de fer-
ho conjuntament és que no volem que es creïn diferències entre agrupaments, ja que formem part 
del mateix moviment i eduquem seguint la mateixa pedagogia. Amb aquesta finalitat, es va 
aprovar per consens el dia 3 de juliol de 2020 el protocol següent, el qual entra en vigor a partir de 
la mateixa data. 

Protocol 

El criteri general d’accés als dos agrupaments és per sorteig.   

1. Castors i Llúdrigues de primer any (6 anys) 

1. Es poden apuntar durant l’any que cursen P5. Les inscripcions es poden fer durant tot el curs 

omplint el formulari que trobareu penjat a la web o presencialment durant les dues primeres 

setmanes de setembre. El setembre del curs pertinent es farà el sorteig d’entrada. 

2. Les places seran 24 en total, 12 per agrupament, sempre que entre els infants inscrits no n’hi 

hagi amb germans/es dins el Cau. Si és així, aquests entraran directament dins el cau on hi ha 

el germà/na i se sortejaran les places restants. 

2. Des de Castors i Llúdrigues grans fins a Trucs 

1. Els infants i joves que ja formen part dels agrupaments i volen continuar tenen la plaça 

guardada i no entren en el sorteig.  

2. Els germans entren directament. Si un membre d’un agrupament té un germà que vol entrar i 

té plaça a la unitat corresponent, entrarà directament passant per davant de tota la llista. La 

raó d’aquest criteri és que considerem que, en aquest cas, les famílies valoren i confien en el 

nostre mètode pedagògic; per tant, creiem adequat i coherent que els germans/es tinguin les 

mateixes oportunitats. Si hi ha més d’una família en aquesta situació i no hi ha places 

suficients, es farà un sorteig entre els germans/es.  



 

3. Si un infant té el germà/na dins un agrupament però només hi ha places a l’altre, no hi té 

preferència i només pot optar a entrar-hi per la via de sorteig. En el cas que hi entri, perdrà la 

preferència d’entrar a l’agrupament on hi ha el germà/na quan hi hagi places lliures.  

4. Només es convocarà sorteig quan hi hagi places disponibles. Cada inici de setembre es 

publicaran les places disponibles de les diferents generacions i s’obriran inscripcions només 

per a aquestes. A la unitat de Castors i Llúdrigues, s’ofereix un màxim de 12 places per 

generació i agrupament.  A la resta d’unitats, se n’ofereixen 10.  

5. Les inscripcions per entrar en el sorteig convocat es podran fer per via telemàtica o 

presencialment durant un període de dues setmanes a principis de setembre. Es publicarà la 

informació pertinent a les respectives xarxes socials.  

6. El sorteig es farà a portes obertes un cop hagi passat el període d’inscripcions. El sorteig no 

fa distinció d’agrupaments, només informa de si l’infant entra en una de les places buides 

sense saber quina. Tots els infants inscrits obtindran una posició, generant així una llista més 

enllà de les places ofertes per tenir-los en compte si hi ha renuncies entre aquells que han 

entrat.  

7. Després del sorteig, s’analitzaran i es valoraran les preferències indicades per les famílies,  

especialment les justificacions aportades, i es decidirà el repartiment de places entre els dos 

agrupaments. Si cal, es farà un segon sorteig intern per repartir-les. Al formulari d’inscripció 

hi haurà un espai on especificar les preferències en el cas que n’hi hagi i justificar-les, i es 

valoraran cas per cas. Si les preferències coincideixen amb les places de cada agrupament, es 

respectaran. Si no hi ha prou places a cada agrupament per respectar-les, es farà un sorteig 

intern per repartir els infants la preferència i la justificació dels quals no s’ha considerat prou 

fonamentada. 

8. El resultat del sorteig inicial es guardarà fins el gener . El motiu d’aquest criteri és que, si hi ha 

places lliures durant el primer trimestre, no s’hagi de convocar un altre sorteig. Si queden 

places lliures més enllà del gener, no s’ompliran fins el curs següent perquè no ho considerem 

convenient ni per a l’infant o jove que entra ni per al grup, atès que interferiria en una 

dinàmica i un treball pedagògic força consolidat. 

9. Es tindrà una butlleta addicional per al sorteig per a cada convocatòria consecutiva en què 

s’hagi participat. Si no es participa en una de les convocatòries o si es renuncia a la plaça que 

ha tocat, es perdran les butlletes acumulades de les convocatòries anteriors.  


