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Acta sorteig públic
Acta del sorteig públic per determinar el número a partir del qual s’efectuaran les
ordenacions numèriques en el procés d’adjudicació de les 60 places corresponents al mòdul
C2.2 de català a l’EOI de l’IOC per al segon semestre del curs 2022-2023, d’aquelles
persones preinscrites que hagin fet i obtingut la puntuació mínima requerida per prova de
nivell.
Identificació de la sessió
Data: 15 de novembre de 2022
Horari: 10:00 h a 10:15 h
Lloc: Sala 11 de l’Institut Obert de Catalunya, avinguda del Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona
Assistents
Comissió:
Sra. Elisabeth Peracaula Pujadas, presidenta
Sra.Mónica Zamora Castán, secretària
Sr. Joan Marc Ramos Sabaté, vocal
Públic assistent:
No n’hi ha.
Desenvolupament de la sessió
S’efectua el sorteig públic per determinar el número a partir del qual s’efectuaran les
ordenacions numèriques en el procés d’adjudicació de les 60 places corresponents al mòdul
C2.2 de català a l’EOI de l’IOC per al segon semestre del curs 2022-2023, d’aquelles
persones preinscrites que hagin fet i obtingut la puntuació mínima requerida per prova de
nivell d’acord amb el que s’estableix a la Resolució EDU/1130/2020, de 19 de maig, del
procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs
2022-2023.
Segons aquesta Resolució, d'una bossa que conté 10 boles amb les xifres del 0 al 9 s’han
de fer nou extraccions consecutives amb reposició. Així, s'obtindran les xifres primera,
corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la
novena corresponent a les unitats, d'un número entre el 0 i el 999.999.999. Es farà la divisió
entera entre aquest nombre i el nombre total de sol·licituds i s'obtindrà el quocient i el residu.
Es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir
d'aquest número, l'ordenació es farà en sentit ascendent.
El nombre de candidats per aquesta matrícula és de 265.
Es disposa d’una bossa amb 10 boles numerades del 0 al 9 i la Sra. Lorena Quiles Jiménez
comprova que hi ha totes les boles.
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S’introdueixen a la bossa totes les boles, de la 0 a la 9, i la Sra. Lorena Quiles Jiménez
extreu les 9 boles que estableix la normativa. Després de cada extracció es torna a introduir
a la bossa la bola que s’ha extret.
Les 9 boles extretes, són: 8, 5, 9, 2, 4, 5, 5, 0, 7
Es calcula el quocient i el residu obtingut en dividir el número pel nombre de sol·licituds
rebudes:
859245507/ 265 ⇒ Quocient: 3242435

Residu: 232

Tal com s’estableix a la normativa es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al
residu de la divisió, per tant, el resultat del sorteig és 233.
Acords
Es pren nota dels números a partir dels quals s’efectuaran les ordenacions numèriques, per
tal d’establir el número de sorteig resultant.
Per tant, per a l’adjudicació de places corresponents al mòdul C2.2 de català, del segon
semestre del curs 2022-2023, el número de sol·licitud a partir del qual es realitzarà el
desempat, és el 233 (dos-cents trenta-tres).
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Barcelona, 15 de novembre de 2022.
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