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INSCRIPCIÓ PER ACCEDIR A LA PATUM INFANTIL 

Per evitar l’espera en els sortejos i les assignacions dels nens a les diferents 
comparses de la Patum Infantil, aquest any innovarem informatitzant tot el procés 
del sorteig, mantenint l’essència de com s’ha fet fins el dia d’avui. 
 
Les inscripcions dels patumaires de la Patum Infantil d’aquest any, es basarà en 2 
punts importants: 
 

1r- Registre dels candidats patumaires 
 
L’ inscripció de tan els antics i els nous patumaires, com els participants al salt de 
plens, s’haurà de fer a través de la nova web de la Patum Infantil: 
 

http://www.patuminfantil.cat/inscripcions 
 
 
 
2n- Dia del sorteig 
 
Tots els nens inscrits que hagin fet el registre on-line, tindran prioritat a l’hora de 
fer la inscripció. Si per algun motiu no s’ha pogut realitzar a través de la web, 
s’hauran d’esperar a que tots els participants que ho han fet, hagin acabat. 
  
Quan s’agafi l’alçada del participant del sorteig, el seu pare/mare o tutor legal 
anirà amb un dels cuidadors encarregats del funcionament per realitzar la... 
 

- Verificació de les de dades del menor: En el cas que es detecti alguna 
anomalia en la importació de les dades de la web al sistema, es requerirà la 
modificació pertinent per continuar el procés. 
 

- Assignació i prioritat de les comparses: Depenent de l’alçada obtinguda, 
el mateix programa informarà sobre quines comparses té accés el candidat.  
El pare/mare o tutor legal, podrà decidir l’ordre de preferència del seu fill/a 
en relació de la comparsa que vol fer. També podrà descartar la/les 
comparsa/es que el menor no vulgui fer i a la vegada per alçada hi pot 
accedir.  
Per no estar molta estona en aquest pas i endarrerir el sorteig,  agrairíem 
que els pares/mares o tutors legals tinguessin clar la relació de 
comparsa/alçada.  

 
- Número de registre d’inscripció: Un cop acabat aquest procés, el 

programa assignarà un número al candidat que serà la referència de tall en 
el sorteig que es farà. 
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Procés del sorteig 

 
1- Un cop tinguem tots els inscrits per realitzar el sorteig, es penjarà les llistes 
perquè els pares/mares o tutors legals puguin veure les inscripcions que han fet. 
En el cas de fer alguna modificació, aquest serà el moment ja que un cop fet el 
sorteig, no es farà cap modificació. 

Exemple de llistat a accés a les comparses: 
 
Nº Nom i Cognoms PI Alt. Tabal Turcs Cavallet Àngels Maces G.Xica G.Gran N.Vells N.Nous Gegants Àliga 

1 Nom i Cognom 1 3 120 
 

- 1 - 
 

2 
     

2 Nom i Cognom 2 2 123 
  

2 1 - - 
     

3 Nom i Cognom 3 3 135 2 
 

1 
   

3 4 5 
  

4 Nom i Cognom 4 3 155 
         

2 1 

5 Nom i Cognom 5 3 153 
         

- 1 

6 Nom i Cognom 6 3 152 
         

1 2 

7 Nom i Cognom 7 3 142 
        

1 2 3 

8 Nom i Cognom 8 2 150 
       

- - 1 2 

Les cel·les de color gris vol dir que per alçada no pot participar. 
Les cel·les amb guions vol dir que hi té accés però no les vol fer. 
Les cel·les numerades són les prioritats que té l’inscrit a l’hora de voler accedir en una comparsa. 

Exemple de llistat a salt de plens: 
 

Nº Nom i Cognoms Alçada 1r 2n 

1 Nom i Cognom 9 157 1 - 

2 Nom i Cognom 10 164 2 1 

3 Nom i Cognom 11 158 2 1 

4 Nom i Cognom 12 160 2 1 

5 Nom i Cognom 13 157 1 2 

6 Nom i Cognom 14 160 1 2 

7 Nom i Cognom 15 149 2 1 

8 Nom i Cognom 16 152 1 1 

 
 

2- Es farà el sorteig traient una bola de tall (bola del bingo) 
 
3- S’assignarà les comparses del sorteig  i/o assignació del salt de plens 
Un cop es sàpiga el número de tall del sorteig el programa de forma automàtica, a 
partir del número de tall, assignarà els participants en base el següents criteris: 
 

- Número de places disponibles d’accés.  
- Número de prioritat Intern (PI):  

o (1) Si està dins de comparsa rotativa de 2 anys 
o (2) Si és un fill/a o nét/a de cuidador i porta mínim 4 anys en actiu 
o (3) si és un nou participant a la Patum Infantil. 
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Exemple pràctic dels nous participants a la Patum Infantil 

 
Un cop feta la validació i assignació de les comparses, es procedeix a fer el sorteig.  
Mirem els inscrits que hi han, en total son 8. Per tant, es fa un sorteig del bingo del 
1 al 8. Suposem que la bola de tall que ha sortit es el nº 7. 
Un cop assignat els nens amb comparsa rotativa (grup 2), cal recordar que són 
aquelles comparses que el menor té dret d’estar-hi 2 anys, suposem que només 
queda vacant 1 plaça per cada comparsa. 
El procés seria: 
 
Nº Nom i Cognoms PI Alt. Tabal Turcs Cavallet Àngels Maces G.Xica G.Gran N.Vells N.Nous Gegants Àliga 

1 Nom i Cognom 1 3 120 
 

- 1 - 
 

2 
     

2 Nom i Cognom 2 2 123 
  

2 1 - - 
     

3 Nom i Cognom 3 3 135 2 
 

1 
   

3 4 5 
  

4 Nom i Cognom 4 3 155 
         

2 1 

5 Nom i Cognom 5 3 153 
         

- 1 

6 Nom i Cognom 6 3 152 
         

1 2 

7 Nom i Cognom 7 3 142 
        

1 2 3 

8 Nom i Cognom 8 2 150 
       

- - 1 2 

 
Es filtra a partir del número 7 les prioritats.  
 
Prioritat 2  
El primer inscrit amb la prioritat 2 a partir del número 7, és el participant 8. 
El programa li assigna la comparsa dels “Gegants” per ser la prioritat “1” de la 
comparsa. Per tant la comparsa dels “Gegants” li acaba d’omplir la vacant. 
 
Al arribar al final de la llista, el programa comença pel principi. Continua 
buscant la prioritat 2. 
 
El pròxim registre que troba és el inscrit nº2.  
La prioritat de la comparsa dels “Àngels” es 1. Com que no hi ha ningú assignat, se 
li assigna. Per tant, acaba d’omplir la vacant. 
 
Arribem al origen, al número 7 i el programa ja assignat totes les prioritats amb 
número “2”. Ara toca assignarà les prioritats “3” que són els nous inscrits. 
 
 
Prioritat 3 

 
- El primer inscrit que troba és el mateix número 7. Comprova si la comparsa 
prioritària té la vacant disponible. Com que la té, li assigna els “Nans Nous”. 
 
- El següent inscrit és el número 1. Li assigna la comparsa dels “Cavallets”. 
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- El següent inscrit és el número 3. Comprova que hi hagi una vacant lliure als 
“Cavallets” però no hi és (ha estat assignada l’inscrit 1). Per tant, Comprova la 
prioritat de la següent comparsa assignada (la nº2) i és el “Tabal”. Com que no està 
assignada a ningú, el programa li assigna el “Tabal”. 
 
- El següent inscrit és el número 4. Li assigna la comparsa de l’“Àliga”. 
 
- El següent inscrit és el número 5. Ens trobem que només volia fer la comparsa de 
l’Àliga. En no tenir-hi accés i ser el primer inscrit i no es pot col·locar a cap 
comparsa, passa a ser el Reserva 1 de la comparsa de l’Àliga. 
 
- El següent inscrit és el número 6. Ens trobem vol accedir a la comparsa dels 
Gegants. En estar plena es mira la següent comparsa que ha assignat, en aquest cas, 
és l’Àliga. Però també està plena. Com que no pot accedir a la comparsa desitjada, 
es comprova el número vacants de reserva de la comparsa segons prioritat 
desitjada. Per tant, passa a ser el Reserva 1 de la comparsa dels Gegants. 
 
 
Per tant el llistat final del sorteig quedaria així: 
 
 
 

Nº Nom i Cognoms Alçada Comparsa 

1 Nom i Cognom 1 120 Cavallets 

2 Nom i Cognom 2 123 Àngels 

3 Nom i Cognom 3 135 Tabal 

4 Nom i Cognom 4 155 Àliga 

5 Nom i Cognom 5 153 Reserva1 Àliga 

6 Nom i Cognom 6 152 Reserva1 Gegants 

7 Nom i Cognom 7 142 N.Nou 

8 Nom i Cognom 8 150 Gegants 

 
 

 
 


