Presentació RALC i GEDAC
Centres privats amb ensenyaments obligatoris
concertats
28/02/2017, 2/03/2017 i 7/03/2017

Índex
 Els nous sistemes d’informació del Departament
 El Registre d’Alumnes (RALC)
 GEDAC
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El Registre d’Alumnes RALC
Què és?
És el Registre d’Alumnes de Catalunya, creat per l’Ordre ENS/293/2015 de 18
de setembre. És d’ús obligatori per a tots els centres d’ensenyament de
Catalunya (públics, privats concertats i privats sense finançament públic).

Característiques:

Tendències d’evolució

Identificador únic

Registre únic

• Assignació d’un
identificador únic
d’alumne per a
tota la vida
acadèmica
• Dades de
matrícula

• Font de dades
única.
• Traçabilitat de
l’alumne per
qualsevol tipus
de centre

Visió 360º de
l’alumne
• Agregació
d’informació
acadèmica de
l’alumne
• Agregació de
tots els
ensenyaments

Tramitació
electrònica
• Pilar per a la
identificació
digital de
l'alumne i per al
desenvolupament
de tràmits
electrònics
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GEDAC
Què és?
És l’aplicació Gestió d’escolarització d’alumnes de Catalunya (GEDAC), en
substitució del PAV, que gestiona el procés de preinscripció i admissió d’alumnes
en centres sostinguts amb fons públics.

Característiques:
Va entrar en funcionament el 2016 en la preinscripció dels ensenyaments
postobligatoris, i posteriorment en la matrícula viva dels ensenyaments obligatoris.
Entra en funcionament per primera vegada en la preinscripció dels ensenyaments
obligatoris pel curs 2017-2018.
A. Alumne existent: cerca i obtenció de les dades al RALC.
Sol·licitud B. Alumne nou: GEDAC traspassa les dades al RALC i l’alumne
queda registrat un cop fet el registre de matrícula.
Vacants
Assignació

GEDAC calcula les places que s’ofereixen a partir de la informació
de OFE_EDU

GEDAC fa l’assignació segons els criteris de prioritat establerts
sobre les places de l’oferta final.

Registre de Matrícula a RALC
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Oferta educativa OFE_EDU
Què és?
•
•

Recull l’ oferta dels grups concertats
Proveeix:
• La informació pública de l’ oferta
• El GEDAC

Els centres de FP:
Poden informar del Torn
Si tenen cicles no concertats poden informar si els ofereixen
Els centres de Batxillerat concertat i autorització de batxillerat artístic:
Han d’informar de les Places
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Dada única: integració de sistemes
S’ha realitzat un gran esforç funcional i tecnològic perquè aquests sistemes s’integrin
i responguin a les diferents necessitats de tots els centres, tots els ensenyaments,
totes les casuístiques.....

OFE_EDU
GRUPS

De grups a places

RALC

GEDAC
PLACES

assignacions

REGISTRE DE
MATRÍCULES

Actualització de les places vacants
per centre, ensenyament i nivell

 Les dades de RALC proveeixen l’elaboració de l’estadística del Departament
(suprimint progressivament el Sistema d’intercanvi SII)
 Des de RALC es pot fer una extracció d’un fitxer, perquè el centre el pugui
incorporar en el seu sistema amb l’identificador de l'alumne
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Punts clau

1

El director del centre és el responsable de les dades i la gestió dels
procediments, i tot l’equip del centre ha de donar suport en aquesta tasca
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El centre ha de proporcionar a cada família l'identificador de l’alumne
(obligatori) i ha d’incorporar-ho a tots els documents referits a aquest.
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És imprescindible que el centre compleixi el calendari

4

El portal de centres és on el centre ha de consultar tota la informació
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El SAU és qui dóna suport al centre
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Us agraïm, per endavant, l’esforç i la
col·laboració per fer-ne un èxit compartit
L’inici d’un nou projecte sempre és un repte,
però estem convençuts que els nous sistemes
ens reportarà beneficis a tots.

Gràcies!!!
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