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1. INTRODUCCIÓ
1.1
Objecte del document
Aquest document descriu l’estructura i el contingut que ha de tenir el fitxer CSV amb la informació de
matriculacions dels alumnes d’Ensenyaments Superiors de Disseny (inclosa l’ESDAP), Conservació i
Restauració de Béns Culturals, Art Dramàtic, Esports, Dansa (Professional i Superior) i Música
(Professional i Superior).
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2. FORMAT DEL FITXER D’ALUMNAT
Per a la correcta validació del format del fitxer de matrícules de Règim Especial, cal que el fitxer tingui
una estructura i uns continguts determinats que tot seguit es detallen.
En cada tramesa s’enviarà un únic arxiu, en format CSV, anomenat amb els darrers 7 dígits del
codi de centre, és a dir, XXXXXXX.XML.
Les característiques essencials del fitxer CSV són:
•
•
•

•

•
•

Cada línia del fitxer CSV representa una matrícula d’un alumne/a al centre educatiu.
Es farà servir el punt i coma per separar els diferents camps que conformen la matrícula.
Exemple: ...;Pere;Calders;Rossinyol;H; ...
Si el punt i coma forma part del text d’un camp de la matrícula llavors es faran servir les
cometes dobles com a caràcter de fuita. Per exemple, si el primer cognom de l’alumne fos
Cald;ers llavors faríem ús de les cometes dobles al voltant del camp associat al primer
cognom: ...;Pere;”Cald;ers”;Rossinyol;H;....
Si les cometes dobles formen part del text d’un camp de la matrícula llavors es faran servir les
cometes dobles com a caràcter de fuita. Per exemple, si el primer cognom de l’alumne fos
Cald”ers
llavors
faríem
ús
de
les
cometes
dobles
al
cognom: ...;Pere;Cald””ers;Rossinyol;H;....
Si un camp de la matrícula no té valor llavors ha d’aparèixer en blanc el fitxer CSV, però
igualment precedit i seguit de punt i coma. Per exemple, si l’alumne no té segon
cognom: ...;Pere;Calders;;H;....
L’ordre d’aparició dels camps de la matrícula al fitxer CSV és l’indicat en el següent apartat.

2.1
Descripció dels camps
La longitud indicada a la columna Tipus de dades són longituds màximes. Es marquen en verd els
canvis respecte al curs 2016-2017.
Nom del TAG
CodiCentre

Tipus
9(8)

Descripció
Codi del centre on s’ha matriculat/avaluat l’alumne/a.
En el cas de l’Escola Superior de Dissenys i Arts Plàstiques
(ESDAP), cal consignar-hi el codi de la seu específica (per
exemple, en el cas de l’EASD Pau Gargallo de Badalona,
s’informarà el codi propi 08001480, i no pas el genèric
ESDAP 08071573).

AnyAcademic

9(4)

Any acadèmic, així, el curs 2017/2018 s’indicarà 1718.

Semestre

1(1)

Indicació de si és 1r o 2n semestre.
Validació:
Camp obligatori, excepte en el cas dels ensenyaments
esportius, en els quals no s’ha d’emplenar aquest camp
sinó el corresponent a <PeriodeEsports>.
Els valors permesos són:

Guia-MAT-RE-1718

Descripció
1r semestre

Codi
1

2n semestre

2
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En cas que la matrícula de l’estudi corresponent tingui
caràcter anual, es farà una única tramesa indicant
senzillament el codi ‘1’ del primer semestre.
PeriodeEsports

1(1)

Període de matriculació en els ensenyaments esportius.
Validació:
Camp exclusiu per als ensenyaments esportius, en els
quals és obligatori.
Els valors permesos són:
Descripció
1r període (corresponent a
setembre-octubre)

Codi
1

2n període (corresponent a
gener-febrer, orientativament)

2

3r període (corresponent a
abril-maig, orientativament)

3

4t període (corresponent a
juny-juliol)

4

Bloc Alumne
IDALU

9 (xx)

Número d’identificació de l’alumne.
Hi ha la possibilitat d’emplenar aquest camp per a tots
aquells alumnes que, a partir del curs 2015-16, hagin cursat
algun ensenyament de règim general (educació infantil 2n
cicle, primària, secundària obligatòria, batxillerat, educació
especial, formació professional i cicles formatius d’arts
plàstiques i disseny). En aquest cas, no s’ha d’informar la
resta de camps identificadors de l’alumne, excepte els
relatius al document d’identitat (si els altres quedessin
informats, la informació que prevaldrà serà la de l’IDALU).
En els casos en què no es disposi de l’IDALU, cal emplenar
tots els camps identificadors del ‘Bloc Alumne’.

TipusDocumentIdentitat

X(1)

Tipus de document d’identitat de l’alumne/a (DNI, NIE,
PASSAPORT).
Validació:
Camp obligatori, excepte en el cas en què l’alumne sigui
menor de 16 anys.
El tipus només pot ser DNI si la nacionalitat és espanyola
(<CodiNacionalitat>). En cas contrari ha de ser NIE o
passaport.
Els valors permesos són:
Tipus
DNI
NIE
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Passaport

NumeroDocumentIdentitat

X(15)

C

Número del document de l’alumne/a. S’hi ha d’indicar tant
els números com la lletra, si en té.
Validació:
Camp obligatori, excepte en el cas en què l’alumne sigui
menor de 16 anys.
Si el tipus de document és DNI, es valida que sigui un DNI
vàlid.
Si el tipus de document és NIE, es valida que sigui un NIE
vàlid.
Els DNI i NIE han de portar la lletra majúscula de manera
obligatòria sense espais en blanc ni cap signe de puntuació.

NomAlumne

X(50)

Nom de l’alumne/a. Si el primer cognom conté partícules, es
posaran a continuació del nom.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
Longitud mínima de dos caràcters.
Els
caràcters
considerats
vàlids
són:
AÁÀÄÂÃBCÇDEÉÈËÊFGHIÍÌÎÏJKLMNÑOÓÒÔÕÖPQRSTU
ÜÚÙÛVWXYZ(les lletres també poden ser minúscules);
espai; - guió; ª de Mª; .punt; · punt volat de l·l.

PrimerCognomAlumne

X(50)

Primer cognom de l’alumne/a. Si el cognom conté partícules
que el separen del nom, es posaran al darrere del nom.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
Longitud mínima de dos caràcters.
Els
caràcters
considerats
vàlids
són:
AÁÀÄÂÃBCÇDEÉÈËÊFGHIÍÌÎÏJKLMNÑOÓÒÔÕÖPQRSTU
ÜÚÙÛVWXYZ(les lletres també poden ser minúscules);
espai; - guió; ª de Mª; .punt; · punt volat de l·l.

SegonCognomAlumne

X(50)

Segon cognom de l’alumne/a, si en té.
Així l’alumna Anna de la Font-Puig Nielsen tindrà:
•
•
•

Nom = Anna de la
Primer cognom = Font-Puig
Segon cognom = Nielsen

Validació:
Camp no obligatori.
Els
caràcters
considerats
vàlids
són:
AÁÀÄÂÃBCÇDEÉÈËÊFGHIÍÌÎÏJKLMNÑOÓÒÔÕÖPQRSTU
ÜÚÙÛVWXYZ(les lletres també poden ser minúscules);
espai; - guió; ª de Mª; .punt; · punt volat de l·l.
Sexe

X(1)

Sexe de l’alumne/a.
Validació:

Guia-MAT-RE-1718

SISTEMA D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ (SII)

GUIA-MAT-RE CURS 2017-2018
Agost 2017

Pàg. 7 / 13
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
Els valors permesos són:

DataNaixement

X(8)

Sexe
Home

Codi
H

Dona

D

Data de naixement de l’alumne.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
Ha d’estar en format DDMMAAAA. Per exemple, el 6 de
maig de 1973: 06051973.
L’edat de l’alumne està referida a 31 de desembre de l’any
en què comença el curs acadèmic.

CodiMunicipiNaixement

9(5)

Codi INE del municipi de naixement de l’alumne/a.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
S’ha de codificar segons la taula territorial de municipis, on
trobareu els codis dels municipis de tot l’Estat espanyol.
En el cas dels alumnes nascuts fora de l’Estat espanyol
aquest camp s’omplirà amb ‘99999’ i cal indicar el nom del
municipi en el tag <NomMunicipiNaixementFora>.

NomMunicipiNaixementFora

X(30)

Nom del municipi de naixement de l’alumne/a si és
estranger/a. Per a la resta no cal informar-lo.
Validació:
Obligatori si l’alumne és estranger i no s’ha informat
l’IDALU.

CodiPaisNaixement

9(3)

País de naixement de l’alumne.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
S’ha de codificar segons la taula territorial de països. En el
cas dels alumnes nascuts a l’Estat espanyol el codi INE és
el 108.

CodiNacionalitat

9(3)

Nacionalitat de l’alumne/a.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
S’ha de codificar segons la taula territorial de països. En el
cas dels alumnes nascuts a l’Estat espanyol el codi INE és
el 108.

TipusVia

X(2)

Adreça postal de residència de l’alumne: tipus de via.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
S’ha de codificar segons la taula territorial de tipus de via.
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X(25)

Adreça postal de residència de l’alumne: nom de la via.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
Els codis considerats vàlids són:
AÁÀÄBCÇDEËÉÈFGHIÌÍÏJKLMNÑOÒÓÖPQRSTUÚÙÜVW
XYZ0123456789 (les lletres també poden ser minúscules);
espai; - guió; . punt; º de nº; ª de Mª; · punt volat de l·l; '
apòstrof; ( ; ) ; /

Numero

9 (5)

Adreça postal de residència de l’alumne: número de la via.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.

Bloc

X (3)

Adreça postal de residència de l’alumne: bloc.

Escala

X (2)

Adreça postal de residència de l’alumne: escala.

Planta

X (2)

Adreça postal de residència de l’alumne: planta.

Porta

X (2)

Adreça postal de residència de l’alumne: porta.

CodiMunicipi

9(5)

Codi INE del municipi de residència de l’alumne/a.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
S’ha de codificar segons la taula territorial de municipis, on
trobareu, a més dels codis dels municipis de Catalunya, un
enllaç a la web de l’IDESCAT per a consultar els codis dels
municipis de fora de Catalunya.
En el cas dels alumnes que resideixen fora de l’Estat
espanyol aquest camp s’omplirà amb ‘99999’.

CodiPostal

9(5)

Codi postal corresponent a l’adreça actual de l’alumne/a.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
En el cas dels alumnes que resideixen fora de l’Estat
espanyol aquest camp no és obligatori.

CodiPais

9(3)

País de residència de l’alumne.
Validació:
Obligatori si no s’ha informat l’IDALU.
S’ha de codificar segons la taula territorial de països. En el
cas dels alumnes nascuts a l’Estat espanyol el codi INE és
el 108.

Telefon

9(13)

Telèfon de l’alumne/a o la família de l’alumne/a.
Validació:
Camp no obligatori.

Bloc de dades acadèmiques. Currículum (tots els camps són obligatoris excepte si s’indica el contrari)
CodiEnsenyament
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Codi d’ensenyament segons catàleg.
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SubensenyamentMusSup

X(4)

Codi del subensenyament/especialitat. Només s’ha de
consignar en el cas dels ensenyaments superiors de
Música en totes les especialitats d’Interpretació (
instrument), Direcció (Cor/Orquestra), Pedagogia (de
l’instrument/per a la formació musical) i Musicologia
(Històrica/Etnomusicologia), segons catàleg.

DataMatricula

X(8)

Data en què l’alumne/a es matricula per al curs.
Validació:
Ha d’estar en format DDMMAAAA.

CursAcademicIniciTitulacio

9(4)

Curs acadèmic en què es va iniciar l’ensenyament en
qüestió; així, el curs 2016-2017 s’indicarà 1617.

Nivell

X(1)

Nivell/curs més alt en què està matriculat/ada l’alumne/a.
En el cas en què l’alumne/a només faci projecte, es
consignarà l’últim nivell que tingui l’ensenyament
corresponent.
Validació:
Els valors permesos són:

Ensenyaments Superiors de Disseny /
Art Dramàtic /
Conservació i Restauració de Béns Culturals
1
2
3
4
J (Projecte)
A (Curs d’adaptació al títol superior)

Ensenyaments esportius de grau mitjà
1
2

Ensenyaments esportius de grau superior
1

Grau Professional de Dansa /
Grau Professional de Música
1
2
3
4
5
6
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Ensenyaments Superiors de Dansa /
Ensenyaments Superiors de Música
1
2
3
4
ModalitatCursa

X(1)

Modalitat en la qual es cursa.
Validació:
Els valors permesos són:

Règim

X(2)

Modalitat
Presencial
Semipresencial
No presencial
Règim

Codi
P
S
N

Validació:
Els valors permesos són:

Torn

X(2)

Règim
Diürn

Codi
DD

No aplica

NA

Torn:
Validació:
Els valors permesos són
Torn

Codi

Matí i tarda

MT

Matí

MM

Tarda

TT

No aplica

NA

Aquest camp no és obligatori si el camp ModalitatCursa té
el valor “No presencial”
ViaAcces

X(1)

Titulació que han presentat els alumnes per accedir al cicle
formatiu que es matriculen.
Validació:
Els valors permesos són:

Ensenyaments superiors de disseny
Procedència
Batxillerat
Diplomatura
Llicenciatura
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Grau
Prova d'accés
Accés directe
Altres

5
1
6
E

Conservació i restauració de béns
culturals
Procedència
Batxillerat
Prova d'accés majors de 25
anys

Codi
K

Prova d'accés

1

Accés directe

6

Art Dramàtic
Procedència
Batxillerat
Prova d'accés majors de 25
anys
Prova d'accés

7

Codi
K
7
1

Ensenyaments esportius de 1r nivell de
grau mitjà
Procedència
Prova específica (amb requisits
acadèmics)
Prova general d'accés + prova
específica
Esportistes alt nivell + requisits
acadèmics
Esportistes alt nivell + 17 anys
+ prova general
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Ensenyaments esportius de 2n nivell de
grau mitjà
Procedència
Certificat de 1r nivell
Convalidació del certificat de 1r
nivell

Codi
F
G

Ensenyaments esportius de grau superior
Procedència
Títol de tècnic/a esportiu/iva
(complint requisits acadèmics)
Títol de tècnic/a esportiu/iva +
prova d'accés

Codi
W
X

Homologació de títol de tècnic/a
esportiu/iva (complint requisits
acadèmics)

Y

Homologació de títol de tècnic/a
esportiu/iva + prova d'accés

Z

Ensenyaments artístics superiors de
música i dansa
Procedència

Codi

Prova d'accés + tots requisits
acadèmics (batxillerat + grau
professional)

L

Prova d'accés + batxillerat
(sense grau professional)
Prova d'accés + grau
professional (sense batxillerat)
Prova d'accés (sense cap
requisit acadèmic)

M
N
P

Ensenyaments artístics professionals de
música i dansa
Procedència
No Aplica
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Data en què l’alumne/a ha causat baixa en el centre. Cal
emplenar aquest camp si l'alumne/a ha causat baixa durant
el curs escolar.
Validació:
Camp no obligatori.
Ha d’estar en format DDMMAAAA.

3. TRAMESA D’INFORMACIÓ DE GRADUACIÓ / COMPLECIÓ D’ESTUDIS DE L’ALUMNAT
A diferència de cursos anteriors, en què aquesta informació es recollia de manera agregada a través
de la QEST, a partir del curs 2017-2018 la informació de compleció d’estudis de l’alumnat dels curs
anterior es recollirà també al SII-RE, mitjançant un camp amb el qual es consignarà si l’alumne
inicialment matriculat s’ha graduat o ha finalitzat els estudis.
Aquesta informació només serà possible fer-la a través del formulari web, i per tant no es podrà
realitzar mitjançant la tramesa de cap fitxer.
Dins del web del SII-RE, caldrà seguir la ruta Gestió de matrícules
Gestió de graduats. En
seleccionar el pla d’estudis desitjat, apareixerà una llista que mostrarà les matrícules del curs anterior
corresponents a l’últim nivell/curs de l’estudi en qüestió (en el cas dels ensenyaments esportius de
grau mitjà, en què es pot atorgar títol tant a 1r com a 2n curs, es mostraran les matrícules de tots dos
nivells). És a dir, apareixerà la llista dels alumnes susceptibles de rebre una certificació de graduació
o compleció d’estudis.
Llavors només caldrà marcar amb un check la casella ‘Graduat’ dels alumnes que efectivament hagin
completat els estudis i desar les dades.
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