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1. INTRODUCCIÓ

1.1
Objecte
L’objectiu d’aquest document és el de descriure la funcionalitat de l’aplicació destinada a recollir les
dades de les aules d’acollida dels centres d’educació de primària i ESO del sistema públic i privat
concertat.

1.2
Abast
Aquest manual és per l’aplicació ACO.
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA
L’aplicació està dissenyada per a que els docents tutors de les aules d’acollida puguin emplenar el
formulari sobre els alumnes que té a l’AA. També està pensada per a que posteriorment, el
Departament d’Ensenyament pugui gestionar els centres que tindran accés a l’aplicació i fer
extraccions de les dades introduïdes.

2.1
Entorn de treball
Es treballarà en l’entorn web.

2.2
Perfils d’Usuari
Els usuaris accediran a l’aplicació mitjançant la identificació GICAR.

2.3
Funcionament del Sistema
Els tutors de les aules d’acollida entren a l’aplicació per gravar les dades de la prova i l’enquesta
dels alumnes.
Al entrar, el sistema detecta automàticament si és tutor d’aula d’acollida en més d’un centre docent.
Si està en més d’un centre es mostrarà una pantalla al començament per tal que triï el centre amb
que vol treballar. Si el tutor vol canviar de centre caldrà que surti de l’aplicació i torni a entrar.
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3. FUNCIONALITATS DEL SISTEMA

3.1

Accés a l’aplicació i Login

3.1.1 Descripció
Autenticació i accés a l’aplicació.
3.1.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats
Tutors de les aules d’acollida dels centres d’educació.
3.1.3

Operativa de la Funcionalitat

Els usuaris de l’aplicació accedeixen a ella mitjançant l’autenticació de les seves dades via GICAR
(usuari i contrasenya).

3.2

Formulari selecció centre

3.2.1 Descripció
Pantalla on es selecciona el centre amb que vol treballar el tutor.
Només es mostra en el cas que l’usuari tingui perfil de tutor i domini de més d’un centre docent.

3.2.2 Perfils dels Usuaris Autoritzats
Tutors de les aules d’acollida dels centres d’educació.
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3.2.3 Operativa de la Funcionalitat
Al accedir al formulari es mostra una llista desplegable amb els centres del tutor.

Al seleccionar un centre l’aplicació es direcciona automàticament a la pantalla amb el menú inicial de
l’aplicació.

3.3

Menú

3.3.1 Descripció
Permet a l’usuari visualitzar totes les opcions del seu perfil que accedeixen a les funcionalitats de
l’aplicació.
3.3.2 Perfils d’Usuaris Autoritzats
Tutors de les aules d’acollida dels centres d’educació.
3.3.3 Operativa de la Funcionalitat
Es mostrarà el conjunt d’opcions disponibles.

MANUAL D’USUARI
Aules d’Acollida
N. versió: 1.0

Pàg. 6 / 7

En el cas que el formulari estigui tancat (fora del període d’obertura) es mostrarà un missatge d’avís.

3.4

Formulari recollida de dades

3.4.1 Descripció
Amb aquesta funcionalitat els centres informaran les dades dels alumnes que hi ha a les aules
d’acollida, emplenar el formulari de la prova de llengua catalana i l’enquesta sobre la integració
escolar.
Cada centre haurà d’emplenar el formulari tantes vegades com alumnes tingui a les aules d’acollida.
Per entrar al formulari primer caldrà triar entre afegir nous alumnes o editar els alumnes ja gravats.
En emplenar les sol·licituds, es podran anar desant parcialment fer modificacions posteriorment. Un
cop finalitzat, i feta la tramesa ja no es podran tornar a modificar, només es podran consultar.
Cada alumne s’identificarà amb un número.
3.4.2 Perfils dels Usuaris Autoritzats
Tutors de les aules d’acollida dels centres d’educació.
3.4.3 Operativa de la Funcionalitat
Per accedir al formulari hi han dos maneres d’accedir-hi:
1. Quan es vol donar d’alta un nou alumne. Abans d’entrar caldrà triar l’etapa de l’alumne
(primària o ESO).

Al seleccionar l’etapa de l’alumne (depenent del centre es mostraran més o menys) l’aplicació
et direcciona automàticament al formulari de gravació de dades.
2. Quan es vol editar els alumnes ja gravats. Per entrar caldrà triar el número de l’alumne.
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Al seleccionar el número de l’alumne l’aplicació et direcciona automàticament al formulari de
gravació de dades.
Quan s’accedeix al formulari, aquest ja mostra totes les dades del centre que són necessàries.
Aquestes dades no es podran modificar. També està seleccionada l’etapa educativa de l’alumne i
aquesta tampoc es pot modificar.
El formulari està dividit en diversos apartats:
− Dades de l’alumne: Caldrà emplenar tots els camps buits.
− Realització de la prova de Llengua Catalana: S’ha de respondre si s’ha realitzat la prova.
− Resultat de la prova de Llengua Catalana.
− Enquesta sobre la integració escolar.
Inicialment caldrà emplenar les dades de l’alumne i si s’ha realitzat la prova de Llengua Catalana i el
qüestionari d’integració.

Si es respon positivament es mostra, a continuació, el qüestionari per emplenar-lo. En cas que la
resposta sigui negativa caldrà seleccionar el motiu.
Opcions del formulari:
− Tornar: Es surt del formulari sense desar les dades.
− Desar: Es desen les dades però no s’envia la sol·licitud de manera que es pot tornar a entrar
més tard per acabar-la d’emplenar.
− Enviar: S’envia la sol·licitud. Des d’aquest moment la sol·licitud no en podrà modificar i que es
torni a entrar, estarà disponible només per a la consulta.
.

