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CONVOCATÒRIA PER L’ASSIGNACIÓ DE PLACES PEL CURS DE CUINA PER A
INFANTS

Amb la finalitat  de garantir  l’accés als  infants al  taller  de cuina de Nadal  en  igualtat  de
condicions  i  garantir  la  transparència  del  procés,  s’aprova  la  present convocatòria  per
l’assignació de places, així com les condicions específiques de participació.

DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte

La present convocatòria regirà el  procés d’assignació de places per al  curs de cuina de
Nadal per a infants i les condicions específiques de participació. Aquest curs estarà regulat
per:

1. Decret 267/2016 de 5 de juliol, de regulació de les activitats d’educació en el lleure
en les quals participen menors de divuit anys.

2. Reglament per a l’accés a activitats de lleure, esportives, socials i culturals, 
promogudes per l’Ajuntament de Badia del Vallès.

L'oferta consta d'un total de 3 sessions d’activitat:

 27 de desembre de 2022, per 10 infants

 28 de desembre de 2022, per 10 infants

 29 de desembre de 2022, per 10 infants

L’horari de l’activitat serà de de 16,30 a 18h. Els infants només es podràn apuntar a una de
les sessions esmentades anterioment.

L’espai on es portarà a terme serà al Casal dels Infants, C/ La Manxa s/n, Badia del Vallès.

Si la demanda de places supera l’oferta, l’assignació d’aquestes es realitzarà per sorteig.
L’Ajuntament podrà fer una ampliació de les places si ho considera oportú, seguint criteris de
qualitat i eficiència.

2. Descripció del servei de quotes i servei

2.1 Descripció del taller de cuina de Nadal

Els tallers de cuina consisteixen en una activitats a partir de la qual, de manera lúdica els
infants  podran  adquirir  coneixements  relacionats  l’el·laboració  de  receptes  de  cuina  de
Nadal.

Els objectius dels taller de cuina són:

 Oferir activitats més enllà de l’escolar
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 Promoure l’autonomia dels infants

 Treball d’habilitats i competències relacionades amb la cuina

2.1 Quotes     del     curs     de     cuina     per     a     joves  

El curs de cuina de Nadal per a infants, està subvencionat per la Diputació de Barcelona,
dins el marc de les accions generades per  potenciar  els  hàbits  saludables  i  la  salut  en
infància i adolescència.

3. Requisits d’admissions de les persones participants

3.1 Edat de les persones participants

Podran ser admesos/es al curs de cuina de Nadal, infats nascuts entre en 2011 i el 2012, 
empadonats al municipi o escolaritzats a un centre educatiu del municipi.

3.2 Aportació     de     la     documentació  

 Fotocòpia de la targeta sanitària.

 Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a.

 En el cas de no coincidir la direcció del DNI amb la residència actual, s’haurà 
d’aportar el padró.

4. Procediment de sol·licitud d’inscripció

4.1 Informació pública

La convocatòria per a l’assignació de places pel curs de cuina de Nadal per a infants, estraà 
a disposició de les persones interessades al taullel d’anuncis de l’Ajuntament de Badia del 
Vallès.

També s’hi podrà accedir mitjançant la pàgina web municipal (www.badiadelvalles.cat)

4.2 Sol·licitud d’inscripció

La sol·licitud d’inscripció és obligatòria  per a la participació en el  procés d’assignació de
places del taller de cuina per a infants. El fet de fer la sol·licitud d’inscripció, no garanteix la
plaça.

El període de presentació de sol·licituds d’inscripció serà del 16 al 22 de desembre de 2022,
ambdós  inclosos.  Tanmateix,  si  les  places  no  queden  omplertes,  es  podrà  realitzar  la
inscripció fora del termini establert, fins a ser completades. 

La sol·licitud d'inscripció s’haurà de presentar a a la Seu Electrònica del web municipal, en
les  dates  esmentades  anteriorment.  El  tràmit  destinat  a  la  inscripció  del  taller  de  cuina
s’anomena “Inscripció al taller de cuina de Nadal per a infants” 

5. Comissió d’assignació de places del taller cuina de Nadal

La comissió d’assignació de places del taller de cuina estarà formada per:

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182216

http://www.badiadelvalles.cat/


 Tècnica del servei d’Infància i Educació de Badia del Vallès

 Tècnica del servei de Joventud de Badia del Vallès

6. Procediment del sorteig

La celebració del sorteig per a l’assignació de places pel taller de cuina de l’Ajuntament de
Badia del Vallès té la finalitat d’aplicar un element neutral per repartir el nombre de places
existents, davant un possible escenari d’una major demanda que d’oferta. 

El sorteig tindrà lloc davant els membres de la Comissió d’assignació de places el dijous 23
de desembre 2022 a les 12h, a la sala 33 de l’Edifci el Molí. 
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