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Manual d’usuari
•

Aquest manual guia en els passos a realitzar per tal de sol·licitar electrònicament les activitats
complementàries i/o comunicar les activitats extraescolars i els serveis escolars del centre.

•

El primer pas és accedir a la pestanya “Gestió” del Sistema d’Informació Gconcert, i dins d’aquesta, als
apartats següents:
1.

Taula d’activitats complementàries

2.

Sol·licituds d’activitats complementàries / Comunicacions d’activitats extraescolars i serveis escolars.
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Manual d’usuari. Taula d’activitats complementàries
1
Com a pas previ a la sol·licitud de les activitats
complementàries l’usuari del centre ha d’administrar la taula
d’activitats complementàries.

2
Per començar a donar d’alta les
activitats del centre.

Per indicar si l’activitat està vigent

3
Per indicar l’ordre de les activitats
dins de la taula

Introduïm les dades i “desem”

4
Si volem introduir una nova activitat
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Manual d’usuari. Introducció de sol·licituds i/o comunicacions
Sol·licituds d’activitats complementàries / Comunicacions d’activitats extraescolars i serveis escolars
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Manual d’usuari. Acta consell escolar
El primer que cal fer és la introducció de l’acta del consell escolar:

1

S’ha d’adjuntar l’acta del consell
escolar en format .pdf

S’han d'introduir les dades referents a l’acta del consell
escolar i les dades referents a la persona de contacte a
efectes de notificació.

2

L’enviament d’aquesta pantalla és requisit indispensable per poder enviar la sol·licitud
d’activitats complementàries i /o comunicacions d’activitats extraescolars i de serveis
escolars.
L’acció d’enviar només la pot efectuar el titular del centre.
Un cop enviat, ja no es pot modificar.
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Manual d’usuari. Activitats complementàries
1

En qualsevol moment es pot
consultar l’esborrany del pdf de la
sol·licitud.

2
Seleccionar el nivell
educatiu corresponent

1r

2n

3
Dades relatives al conjunt
d’activitats per nivell educatiu.

S’ha de “desar” la informació
introduïda abans de passar a
descriure les activitats i els
horaris.
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Manual d’usuari. Activitats complementàries
4
Dades d’exemple
Per afegir les activitats

Dades d’exemple

5
Desplegable procedent de la taula
d’activitats complementàries.

S’ha de “desar” la informació
introduïda abans de passar a
especificar els horaris de l’activitat.
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Manual d’usuari. Activitats complementàries
7

6
Dades d’exemple

Per afegir els horaris

Per tornar a la pantalla anterior i afegir noves
activitats i/o nous nivells, si s’escau

Desar la informació i a partir d’aquí es poden
anar afegint més horaris, si s’escau.

Per eliminar l'activitat

9

8

Per afegir nous nivells, si s’escau i
enviar la sol·licitud

Per enviar la sol·licitud una vegada s’han introduït tots els nivells,
activitats i horaris corresponents.

Per eliminar
l'activitat i
els seus
horaris
associats.

L’acció d’enviar només la pot efectuar el titular del centre.

Un cop enviat, ja no es pot modificar.
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Manual d’usuari. Serveis escolars
1

2
1r

2n

Seleccionar el nivell
educatiu corresponent

3
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Manual d’usuari. Serveis escolars
Desplegable per triar un
servei

4
Camp alfanumèric

6
Per desar les dades introduïdes, una
vegada triat el servei del desplegable i
omplerts els diferents apartats

5

Per afegir nous nivells, si s’escau i enviar
la sol·licitud

Per enviar la sol·licitud una vegada s’han introduït
tots els nivells, i serveis corresponents.
L’acció d’enviar només la pot efectuar el titular del
centre.
Un cop enviat, ja no es pot modificar.
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Manual d’usuari. Activitats extraescolars
1

2

1r

2n

Seleccionar el nivell
educatiu corresponent

4

3
Per desar les dades introduïdes,
una vegada omplerts els diferents
apartats
Camp alfanumèric

Per afegir el nom de cada una de
les activitats

Per enviar la sol·licitud una vegada s’han introduït tots els
nivells, i activitats corresponents.
L’acció d’enviar només la pot efectuar el titular del centre.
Per tonar a la pantalla anterior, afegir nous
nivells, si s’escau, i enviar la sol·licitud

Un cop enviat, ja no es pot modificar.
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