Instruccions relatives al Sistema d’Intercanvi d’Informació per als
centres que imparteixen cicles formatius de formació professional

Us recordem que, com a conseqüència de la implantació del RALC, el format del fitxer
XML que es fa servir per informar de les matriculacions i avaluacions de l’alumnat d’FP
a través del Sistema d’Intercanvi d’Informació (SII) va experimentar algunes
modificacions importants a partir del curs 2016-2017.
Us recordem els canvis més rellevants que es van incorporar, i que continuen vigents
per al curs 2018-2019:
1) Obligatorietat d’informar el número d’identificació de l’alumne (IDALU):
només n’estan exempts els casos en què el cicle es cursi en modalitat no
presencial. En la resta de casos, és imprescindible.
Un cop informat l’IDALU, molts dels camps relatius a dades personals i de
matrícula s’obtenen directament del RALC, i per tant no cal informar-los. Es
tracta dels següents:
a) La resta de camps corresponents al ‘Bloc Alumne’, excepte el tipus i
el número del document d’identitat, els quals continuen sent
obligatoris com a mesura de validació.
b) Els següents camps del ‘Bloc de dades acadèmiques-Currículum’:
• ‘DataMatricula’
• ‘CursAcademicIniciCicle’
• ‘Nivell’
• ‘ModalitatCursa’
• ‘EscolaritzacioCompartida’
• ‘CodiCentreCompartit’
• ‘CodiCentreCustodiaExpedient’
• ‘Torn’
En cas que els camps enumerats quedin informats tot i haver consignat
l’IDALU, la seva informació no serà tinguda en compte i la dada que prevaldrà
serà la que consti al RALC. En aquest sentit cal tenir present que, si els
centres detecten algun error en aquests camps, caldrà que els corregeixin
directament al RALC.

2) Desglossament de la informació de l’adreça de l’alumnat: fins al curs 1516, l’adreça de l’alumne era consignada en un únic camp. En el nou format, i
per tal d’alinear les dades amb les contingudes al RALC, queda desglossada
en 7 camps (tipus de via, nom de la via, número, bloc, escala, planta i porta).
En tot cas recordem que, d’acord amb el punt anterior, els centres només han
d’informar aquests camps si l’alumne cursa un cicle en modalitat no presencial,
ja que en la resta de casos, mitjançant l’IDALU, aquesta informació s’obté
directament del RALC.

3) Canvis en las taules de codis d’alguns camps: la codificació d’alguns camps
es va modificar per fer-la coincidir amb l’existent al RALC. Això va afectar
bàsicament els codis corresponents a les necessitats educatives especials
(NEE) i el torn en què es cursa el cicle. Es va incorporar a més una codificació
dels diversos tipus de via, a part de les taules de municipis i països, les quals
presenten mínimes variacions respecte a anys anteriors.
Totes aquestes taules podeu trobar-les en aquest mateix Portal

4) Desaparició d’alguns camps: van desaparèixer els camps relatius a la
província, adaptació curricular individualitzada (ACI), targeta sanitària (CIP),
situació laboral i totes les dades relatives als tutors dels alumnes.

Per al curs 2018-2019, els canvis han estat escassos respecte al 2017-2018; cap
d’ells no ha comportat canvis en l’estructura dels diversos camps, i tan sols han
afectat lleument un seguit de validacions, sense transcendència pràctica a l’hora de
trametre les dades.
Per últim us informem que, de moment, al Portal només trobareu les taules de codis
del catàleg dels cicles formatius d'FP corresponents al curs 2017-2018, que seran les
que caldrà fer servir per enviar el fitxer d’avaluacions a partir del setembre-octubre.
Més endavant, es publicarà el catàleg corresponent al curs 2018-2019 per tal que
els centres puguin preparar el fitxer de matriculacions del nou curs.

