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Identificació de l’usuari
1. L’usuari accedeix a l’aplicació mitjançant usuari GICAR (DNI i contrasenya)
2. El sistema valida les dades i comprova si l’usuari té permisos per accedir al GEDAC. Obté el
perfil d’usuari i l’àmbit corresponent.
Si té més d’un perfil, li permetrà seleccionar el perfil

3. Si és el primer cop que l’usuari accedeix a l’aplicació a partir de l’1 de gener de cada any, es
mostra una pantalla on l’usuari ha d’acceptar que assumeix la responsabilitat si fa un mal ús de
les dades. (GEDAC tindrà un control dels usuaris que accedeixen directament a l’aplicació)

4. El sistema mostra el menú principal de l’aplicació
NOTA: Els camps marcats amb asterisc a tots els formularis són d’entrada obligatòria
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Definició de tasques per perfil d'usuari

Centre
Docent
Alta sol·licituds
Consulta de sol·licituds
Tancar sol·licitud
Modificar dades sol·licitud
Consulta Places
Llistats
Assignar manualment
Desassignar manualment
Validar l’assignació
Prioritzar sol·licituds
Actualitzar places

l
l
l
l
l
l

Comissió

Inspector

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

Oficina
Escolarització
Municipal
l
l
l
l
l
l

Serveis
Centrals

Serveis
Territorials

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l

l
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Quan és el primer cop que s’entra amb aquest perfil, l’aplicació GEDAC obliga a acceptar la
responsabilitat de la protecció de dades, acceptant aquest missatge:
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GEDAC

Descripció del seu rol
Gestió de les sol·licituds d’admissió del seu centre

Objectius i tasques que ha de fer:
Alta de sol·licituds
Consulta de sol·licituds
Tancar sol·licituds
Modificació de sol·licituds
Consulta de places i llistats
Accès al perfil: Un cop autenticat, cal definir el perfil:

DEFINICIÓ DEL
CURS ESCOLAR

PERFIL CENTRE
DOCENT

NOM DEL CENTRE
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Alta de sol·licituds
És el formulari d’entrada de dades de l’alumne i
peticions d’escolarització per afegir una nova sol·licitud
al sistema.
Hem d’introduir l’identificador de l’alumne/a, si existeix
a RALC.

Ens podem trobar tres casos:
1. Si sabem el número, introduir Número d’identificació
2. Si l’alumne/a no recorda l’identificador, triarem aquesta opció
3. L’altra opció és per a un alumne nou que no ha estat escolaritzat a Catalunya: “Nou alumne al
registre”
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Alta de sol·licituds
Alumne ja existent a RALC, per tant cal introduir Número d’identificació

Un cop
introduït el
número, cal
clicar a cerca

Si es correcte ens mostrarà les dades de l’alumne i podem continuar amb el procés d’alta de
sol·licitud:
Es mostra una fitxa amb les dades del RALC. Hi ha dades bàsiques del RALC que no es
podran modificar. Les dades identificatives (Nom, cognoms, data de naixement, sexe i
documents identificatius, país de naixement, província de naixement, municipi de
naixement i nacionalitat) que estiguin informades es bloquegen per tal que l’usuari no les
pugui modificar.
A continuació, s’informen manualment les dades restants del formulari de la sol·licitud, es fan
les validacions per camp introduït i s’han de desar les dades al finalitzar.
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Dades
recuperades
de RALC

Dades
recuperades
de RALC, que
es poden
modificar per
GEDAC al
donar d’alta la
sol·licitud


Opció per
marcar si el
tutor és
persona
jurídica
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Alta de sol·licituds
Alumne ja existent a RALC però no recorda el Número d’identificació

Si no recorda el Número d’identificació o no és correcte, ens retornarà el missatge “identificador
incorrecte”, llavors haurem d’anar a l’opció “L’alumne no recorda l’identificador” per recuperar les
dades de l’alumne a RALC.

Les dades necessàries per fer la cerca són:
•

per tipus de document i número de document
o bé

•

per les dades marcades amb asterisc: nom, primer cognom, data naixement i sexe

La cerca ens mostra els coincidents i haurem de seleccionar l’idoni per continuar amb el procés
d’alta de sol·licitud.
Quan sigui un alumne nou, no registrat al RALC (alumnes no escolaritzats amb anterioritat a
Catalunya), farem l’Alta de sol·licitud amb l’opció “Nou alumne al registre”.
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Informem el tipus de document i número de document o bé les dades marcades amb asterisc
Ens retorna les possibles coincidències i haurem de seleccionar la idònia, si escau, per continuar amb el
procés d’alta de la sol·licitud

Per accedir cliquem per visualitzar les dades i continuem amb l’alta de la sol·licitud

Si no troba cap coincidència, caldrà triar l’opció Nou alumne al registre al menú Alta sol·licitud
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Alta de sol·licituds
Nou alumne al registre
Quan sigui un alumne nou, no registrat al RALC (alumnes no escolaritzats amb anterioritat a
Catalunya), farem l’Alta de sol·licitud amb l’opció “Nou alumne al registre”

Ens obre el formulari d’alta
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Entrem l’alumne nou i al validar ens porta a la pantalla per introduir manualment les dades:
1. Personals
2. Postals
3. Tutors: aquest camp sempre està visible però només és obligatori pels alumnes menors d’edat i pels alumnes
amb tipus de NEE: discapacitat
4. Dades d’escolarització
5. Peticions:



Si és comissió o OME: - Peticions per centre, ensenyament, nivell, règim i torn
- Peticions per municipi, ensenyament, nivell, règim i torn

 Si és centre docent

- Peticions per centre, ensenyament, nivell, règim i torn

6. Dades complementàries
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Un cop complimentat el formulari, es desa i les places vacants s’assignaran tenint en compte:
•

si és alumne ordinari, es podrà fer la matricula a RALC.

•

si és alumne amb NEE, queda pendent de validar per part de la comissió d’escolarització.

Els centres privats han de fer el registre de matrícula efectiu a RALC.
En les sol·licituds Assignades i les Assignades pendents de validar, no es permet fer modificacions de
la sol·licitud.
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Consulta de sol·licituds
En aquesta opció podem consultar les
sol·licituds que té el centre
Es pot fer la consulta de forma genèrica o
afinant la cerca amb filtres

Clicar a Cerca

Mostra el
llistat amb el
resultat de la
consulta
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Es pot afinar la cerca per:
-

Número de sol·licitud

-

Data de sol·licitud

-

Ensenyament i nivell

-

Estat

-

Tipus i número de document

-

Dades obligatòries del sol·licitant marcades amb asterisc

El resultat de la cerca es pot exportar en format CSV.
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Tancament de sol·licituds
Quan accedim a l’opció de tancar sol·licituds, si
no posem cap filtre, veiem totes les que es poden
tancar.
Els motius de tancament són:
-

Caducitat de l’assignació
Caducitat de la validació
No matriculada
Matriculada
Tancament de la llista d’espera
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Podem afinar la cerca, filtrant per Ensenyament, codi de sol·licitud o estat

Podem fer el tancament directament a partir del llistat o accedint a cadascuna de les sol·licituds
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Pas 1: usuari ha d’introduir un
motiu de tancament

Pas 2: usuari clica
“Tancar”. Validarà si
s’ha introduït el motiu
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Modificació de sol·licituds
Canvi de dades
Podem fer:
-

Cerca genèrica sense introduir dades
per veure el llistat de totes les
sol·licituds que es poden modificar i
que estan pendents d’assignar

o bé
-

Cerca
per
disponibles

algún

dels

camps
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Un cop fets els canvis, cal desar
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El sistema mostra el formulari de la sol·licitud amb el bloc de dades de l’alumne (Identificador
de l’alumne, dades personals, postals i tutors) i dades d’escolarització.
Les dades identificatives (Nom, cognoms, data de naixement, sexe i documents identificatius)
que estiguin informades es bloquegen per tal que l’usuari no les pugui modificar.
L’usuari modifica qualsevol altra dada: domicili, codi postal, tutors. Si l’usuari modifica
l’ensenyament o nivell, s’ha de modificar a totes les peticions, sinó donarà error amb un
missatge.
Si falta alguna dada, també el programa indica l’error.
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Llistat de sol·licituds

Aquesta opció del menú ens permet obtenir la llista
de sol·licituds en format CSV.
Podem filtrar per Ensenyament, Estat, si està en llista
d’espera, tipus d’alumne i data d’alta.
Important: si està marcada l’opció SÍ a Sol·licitud
llista d’espera, només sortiran els alumnes en
aquesta situació si n’hi han, en cas contrari, el
programa ens mostrarà el missatge:
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Consulta de places

Els criteris de cerca són el curs escolar, centre i
ensenyament.
El resultat de la consulta mostra:
- Places inicials
- Matrícules formalitzades
- Assignacions d’admissió pendents de matrícula
- Vacants
- Sol·licituds sense assignar

El llistat obtingut pot
ser exportat en format
CSV/Excel
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Llistat de places

La cerca és genèrica per a totes les places
del centre o es pot filtrar pels camps
disponibles
Ens obre un CSV amb les dades
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