Instruccions relatives al Sistema d’Intercanvi d’Informació per als centres
que imparteixen determinats ensenyaments de Règim Especial

A partir del curs 2016-2017, alguns ensenyaments de Règim Especial van passar a fer servir
el Sistema d’Intercanvi d’Informació (SII) per trametre al Departament d’Ensenyament les
dades individualitzades de matrícula del seu alumnat. Els ensenyaments afectats eren els
següents:
•
•
•
•
•
•

Conservació i Restauració de Béns Culturals
Art Dramàtic
Esports
Dansa (Professional i Superior)
Música (Professional i Superior)
Ensenyaments Superiors de Disseny

Per al curs 2017-2018, aquests ensenyaments continuaran fent servir el SII per trametre les
dades de matrícula, i a més passaran també a informar-hi les dades individualitzades
corresponents a les graduacions del curs anterior.
Cal tenir en compte que la utilització del SII no comporta l’eliminació completa dels
qüestionaris agregats d’estadística (QEST), si bé aquests van quedant cada vegada més
reduïts i es limiten a recollir bàsicament la informació relativa a centres, professorat i grups.

Tramesa de la informació de matrícula al Departament
A fi d’enviar les dades individualitzades del seu alumnat, els centres tindran dues opcions:
a) Tramesa d’un fitxer CSV que contingui els camps especificats al document GuiaMat-RE que trobareu en aquest mateix Portal. Aquesta guia enumera els camps
sol·licitats, amb la indicació del seu caràcter (alfabètic, numèric o alfanumèrica),
extensió màxima, i una breu explicació del seu contingut.
Si s’opta per l’enviament d’aquesta mena fitxer, convé saber que, si el centre disposa
del número d’identificació de l’alumne (IDALU) en cas que aquest en tingui, no caldrà
que empleni molts dels camps relatius a la informació personal de l’estudiant, tal com
s’indica a la Guia-Mat-RE.
Per a aquells camps que requereixin un codi –municipis, països, tipus de via de
l’adreça, codi de l’ensenyament i codi del subensenyament (aquest últim només en el
cas de Música Superior)–, caldrà fer servir la codificació de les taules indicades.
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b) Emplenament via web dels formularis SII: en aquesta opció, per a cadascun dels
alumnes caldrà emplenar a mà totes les dades demanades. La resta de
consideracions són idèntiques a la de l’opció anterior.

Tramesa de la informació de graduació/informació al Departament
A partir del curs 2017-2018, la informació de compleció d’estudis de l’alumnat dels curs
anterior es recollirà també al SII 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 dur a terme
mitjançant la tramesa de cap fitxer.
Al web del SII, 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 els quals es pot atorgar títol tant a
primer com a segon curs, es mostraran les matrícules d’ambdós nivells). És a dir, apareixerà
la llista dels alumnes susceptibles de rebre una certificació de graduació o compleció
d’estudis, i només caldrà marcar les caselles d’aquells que efectivament ho hagin fet.
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