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Procediment per establir l'ordre de preferència d'assignació d'alumnes a les 
empreses 

 

Els tres paràmetres que determinaran l'ordenació per a la selecció de candidats per les 
empreses, de major a menor prioritat, són els següents: 

1. Nombre de places ofertes en la present edició 
2. Participació en l'edició anterior 
3. Data d'inscripció en la present edició 

En primer lloc, es procedirà a ordenar les empreses pel nombre de places que ofereixen en 
l'edició. Si una de les empreses ofereix una o més places que la resta d'empreses, aquesta 
empresa té dret a escollir un nombre de candidats igual a la diferència entre les places que 
ofereixi i les que ofereixi la següent empresa de la llista.  

Per exemple, l'empresa A ofereix 4 places i l'empresa B ofereix 2. L'empresa A té dret a 
escollir dos candidats en primer lloc. Un cop escollits aquests dos candidats es procedirà 
com si l'empresa A hagués ofert 2 places ( "2 places pendents") i se seguirà aquest procés, 
excepte en cas d'empat per aquest criteri, en aquest cas s'aplica el segon criteri. 

Quan dos o més empreses ofereixen el mateix nombre de places o, com a resultat de 
l'aplicació del primer criteri, tinguin el mateix nombre de places pendents per a assignar 
candidats, es considerarà com a criteri de preferència la participació en l'edició anterior 
oferint una o més places . Així, si entre totes les empreses amb el mateix nombre de places 
ofertes o "pendents" només n'hi ha una que hagués participat en l'edició anterior, aquesta 
tindria preferència sobre la resta en l'elecció d'un candidat. En cas d'empat per aquest criteri 
s'aplica el tercer criteri. 

Si dues o més empreses empaten pel segon criteri, s'aplicarà com a criteri de preferència la 
data i, si cal, la hora, a la qual hagin confirmat la seva participació en la present edició. És a 
dir, tindrà preferència aquella empresa que hagi enviat amb major anticipació un correu 
electrònic confirmant la seva participació, oferint una o més places en la present edició. 

 

El següent exemple pot aclarir el procediment d'assignació descrit: 
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Empresa Places ofertes Participació en l’edició anterior Data d'inscripció 
A 5 NO 20 de maig 
B 3 SI 14 de juny 
C 2 SI 2 de maig 
D 1 SI 25 d’abril 

 
Ordre preferència 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Empresa  A A B A C B A D C B A 

Criteri aplicat 1º 1º 2º 1º 3º 2º 1º 3º 3º 2º 1º 
 
 

 

Situacions particulars: 

Si una empresa sol·licita dos o més places en la mateixa edició té dues alternatives: 

Pot optar per enviar una única llista de candidats seleccionats per ordre de preferència i, a 
mesura que correspongui escollir un candidat d'acord amb el procediment abans descrit, 
s'aniran assignant els candidats de la llista disponibles en l'ordre indicat per l'empresa. 
Aquesta opció pot ser adequada quan totes les places ofertes siguin per a un mateix perfil 
o, per exemple, es pensi a incorporar-les a un mateix departament o secció. 

Podeu enviar una llista prioritzada de candidats per a cada plaça. En aquest cas serà 
necessari indicar que llista ocuparà la primera, segona o posterior posició, de les que 
corresponen a l'empresa. Aquesta opció pot ser apropiada si se sol·liciten places per a 
diferents departaments o centres de treball de la mateixa empresa. 

2.- Si una empresa sol·licita més d'una plaça dins el període establert en diferents dates, 
totes les places computaran de forma agregada per al primer criteri (nombre de places 
ofertes en la present edició), però cada plaça serà considerada d'acord amb la data que va 
ser sol·licitada (tercer criteri). Per tant, si una empresa té la certesa que vol sol·licitar una 
plaça i no ha decidit, en la data que s'obre la inscripció d'empreses, si vol sol·licitar una 
segona o tercera plaça, és recomanable sol·licitar tan aviat com sigui possible la primera per 
garantir una bona posició per a aquesta i, eventualment, sol·licitar posteriorment altres 
places. 

3.- Si una empresa sol·licita una plaça després de la data límit per a la inscripció d'empreses, 
aquesta plaça no computarà per al primer criteri i la plaça ocuparà l'última posició de la 
selecció de candidats. 

 


