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QUÈ PERMET FER AQUESTA FUNCIONALITAT?
1. Aquesta funcionalitat només es troba disponible
per registrar matrícules d’ensenyaments sostinguts
amb fons públics pels centres no gestionats per
SAGA/Esfer@.
2. Per tant, només es troben les assignacions del
GEDAC provinents de les sol·licituds d’admissió o
preinscripció realitzades pels centres que no es
gestionen per SAGA/Esfer@. Mitjançant aquesta
funcionalitat es poden consolidar en registres de
matrícules d’alumnes, a RALC.
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PROCEDIMENT
1.

Cal seleccionar un ensenyament i nivell per a cercar les
assignacions (de preinscripció o admissió) dels alumnes
corresponents a l’ensenyament i nivell triat. També es pot cercar per
l’identificador de l’alumne o per nom i cognoms.

2.

Es mostren les assignacions resultat de la cerca del punt anterior.
Es poden consultar les dades de cada assignació.

3.

Cal informar, si és el cas, de les dades NESE i de l’escolarització
compartida.

4.

Es fa el registre de les matrícules dels alumnes i s’informa si s’han
vist modificades les dades del RALC perquè a la sol·licitud
d’admissió o preinscripció s’han informat de noves. Novetat: Si el
telèfon i el correu electrònic ja es troben informats a RALC no es
veuran modificats pels que constin a la sol·licitud de preinscripció.

5.

Es poden registrar les matrícules de forma massiva (fins a 30 a la
vegada) o individual.

6.

Funciona de la mateixa manera per a tots els ensenyaments.
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SELECCIÓ DE L’ENSENYAMENT I NIVELL (I)
Cal seleccionar Ensenyament i Nivell. Aquesta opció es recomanable si es
vol fer el registre de matrícules de manera massiva)
També es pot cercar per l’identificador de
l’alumne o pel nom i/o cognoms

Sempre cal seleccionar el curs
acadèmic que correspongui

S’ha de clicar a Cerca. Hem
triat l’opció de mostrar totes les
assignacions corresponents al
nivell indicat.
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SELECCIÓ DE L’ENSENYAMENT I NIVELL (II)
Es mostren les assignacions, conseqüència del resultat de la Cerca

Aquestes dades
només es poden
omplir
si
es
selecciona abans
“Escolarització
compartida”

Es mostra el codi de la sol·licitud (ADM si és d’admissió i PRE si és
de preinscripció i seguit del curs a què correspon)
Es poden consultar les dades de l’assignació abans de registrar la matrícula.
Veiem un exemple a la diapositiva següent:
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CONSULTA DE LES DADES DE LES ASSIGNACIONS
Opcionalment es poden consultar les dades de l’assignació de GEDAC

En el cas d’una
sol·licitud de
preinscripció, si ja
existeixen el telèfon i el
correu electrònic, es
mantenen els que
consten a RALC.

Cal clicar per tornar a la pantalla anterior
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SELECCIÓ DE LES ASSIGNACIONS I REGISTRE DE
LES MATRÍCULES (INFORMAR DE LES NESE)
Si l’alumne té alguna NESE (Necessitat Específica de Suport Educatiu) cal
seleccionar la casella NESE i després clicar a la icona del llapis
per
indicar-ne el motiu o motius NESE.

UN COP AFEGITS ELS MOTIUS DE NESE (SELECCIONANT-LOS AL
CONTENIDOR DE L’ESQUERRA I PASSANT-LOS CAP AL DE LA DRETA
FENT SERVIR LA FLETXA
, CAL DESAR ELS CANVIS.
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SELECCIÓ DE LES ASSIGNACIONS I REGISTRE DE
LES MATRÍCULES
Es clica al requadre per seleccionar TOTES les assignacions, però només
es marcaran les de la pàgina 1. Un cop es matriculin aquestes, caldrà
repetir el procediment per a cadascuna de les pàgines que hi apareguin.

Si no volem seleccionar alguna assignació només cal clicar al
requadre corresponent per deseleccionar-la.
Al fer “Crea matrícula” les assignacions seleccionades donen lloc al registre
de les matrícules corresponents.
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INFORME DEL REGISTRE DE MATRÍCULES
L’aplicació informa del resultat del procés del registre de matrícules,
indicant les matrícules realitzades correctament, dels errors de les no
registrades i si les dades de l’alumne que constaven a RALC han estat
modificades per les informades a la sol·licitud d’admissió o preinscripció.

L’error s’ha produït perquè s’ha marcat
l’opció NESE, però no s’ha indicat el motiu.

Al fer “Torna” es mostren les assignacions dels alumnes que resten
pendents de l’ensenyament i nivell seleccionat a la cerca inicial i de la
mateixa manera es poden registrar més matrícules.
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