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2. Introducció
Per tal de portar a terme la gestió de les comissions avaluadores per a les proves
específiques d’esports de grau mitjà s’ha desenvolupat una aplicació dins del marc de GSA,
en entorn Web.
Aquesta aplicació gestiona els tràmits dins les diferents fases de les proves en funció del
perfil de l’usuari.
Es defineixen els següents perfils:
AC

AT

MT

PAS

Administrador de convocatòria

És l’encarregat de definir tots els paràmetres
de la convocatòria. També pot definir els
membres de la comissió avaluadora.
En la fase inicial de les proves, pot canviar
una sol·licitud de la comissió avaluadora.
Administrador de la comissió És un membre de la comissió avaluadora
avaluadora
amb la funcionalitat especial de poder definir
Personal d’Administració i Serveis per a la
seva comissió avaluadora. A més, també és
el responsable de canviar l’estat de la
comissió avaluadora.
Membre
de
la
comissió És l’encarregat de gestionar totes les
avaluadora
funcionalitats de les diferents fases de les
proves.
Personal
d’Administració
i Té totes les funcionalitats del membre de la
Serveis
comissió avaluadora, llevat de la possibilitat
d’assistir a les reunions de la comissió
avaluadora.

L’objectiu d’aquest document és detallar les funcionalitats pròpies dels perfils AT, MT i PAS.
També es defineixen les fases de les proves com es detalla a continuació:
Informació acadèmica
En aquesta fase es poden modificar les
dades de les sol·licituds, així com
modificar els estats corresponents
(admès/exclòs). També es poden
informar les exempcions concedides.
Sol·licituds En aquesta fase totes les sol·licituds
estan resoltes, i ja no es poden
tancades
modificar.
Es poden informar les qualificacions de
les proves.
Qualificacio En aquesta fase totes les sol·licituds
admeses estan qualificades totalment, i
ns
ja no es poden modificar.
tancades
Es poden generar els certificats dels
aspirants que tinguin dret a un certificat,
segons les seves qualificacions.
Estat
inicial

Gestió
L’administrador de la comissió
avaluadora pot passar a la
fase següent.

L’administrador de la comissió
avaluadora pot passar a la
fase següent. Si cal, també
pot retrocedir a la fase
anterior.
L’administrador de la comissió
avaluadora pot passar a la
fase següent. Si cal, també
pot retrocedir a la fase
anterior.
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En aquesta fase ja no es poden
modificar les dades de cap manteniment.
Indica als Serveis Centrals que s’han
finalitzat les gestions
Convocatòri Aquesta fase la gestiona l’administrador
de la convocatòria. A partir d’aquest
a
moment ja no es poden realitzar canvis
tancada
de cap tipus
Procés
finalitzat

L’administrador de la comissió
avaluadora pot passar a la
fase següent.
No es pot modificar l’estat de
la comissió avaluadora.

3. Operativa per les proves d’accés als Cicles Formatius, Ensenyaments
d’Esports i d’Arts Plàstiques i Disseny 2008
3.1. Accés a l’aplicació
L’accés a l’aplicació es fa a través de la pàgina del Departament:
www.gencat.cat/educacio > Serveis i tràmits > Proves> Gestió de proves lliures
d’acreditació de coneixements i competències
A continuació es mostren les pantalles amb la navegació:
1- Menú www.gencat.cat/educacio > Serveis i tràmits > Proves>

2- Menú www.gencat.cat/educacio > Serveis i tràmits > Proves> Gestió de proves
lliures d’acreditació de coneixements i competències
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3.1.1. Login
Per accedir a l’aplicació es mostra una pantalla d’autenticació d’usuaris on es podrà
autenticar amb usuari corporatiu (GICAR) i contrasenya; o amb certificació digital:

3.1.2. Llista de Convocatòries
Un cop identificat, si l’usuari és membre de més d’una convocatòria, es presentarà la
pantalla següent, en la que l’usuari pot escollir la convocatòria amb la que vol treballar.
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Si l’usuari només és membre d’una convocatòria, se li assigna directament.
3.1.3. Llista de Comissions Avaluadores
D’altra banda, si l’usuari no és administrador de la convocatòria i és membre de més d’una
comissió avaluadora dins de la convocatòria escollida, es presentarà la pantalla següent, en
la que l’usuari pot escollir la Comissió avaluadora amb la qual vol treballar.

Si l’usuari només és membre d’una comissió avaluadora per a la convocatòria indicada, se li
assigna directament.
3.1.4. Menú
A continuació s’obre la pantalla del menú principal de l’aplicació. Segons el perfil d’usuari i
l’estat en què es trobi la Comissió avaluadora, aquestes són les opcions de menú que podrà
veure en l’aplicació:
Estat
Tipus
d’usuari
Administrador
de
convocatòria
(AC)

Inicial

Sol·licituds

Qualificacions

Procés

Tancades

Tancades

Finalitzat

Manteniments
Alta de sol·licituds
Manteniment de sol·licituds
Manteniment de qualificacions
Emissió de certificats
Llistes
Llista de treball
Llista de treball global
Relació de persones admeses i excloses
Estadístiques i llistes
Llista global d’admesos a la convocatòria d’incidències
Gestió interna
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Configuració de la convocatòria
Alta de comissions avaluadores
Manteniment de comissions avaluadores
Manteniment de reunions
Enviaments a GSiT
Avisos

Manteniments
Manteniment de sol·licituds

Llistes
Llista de treball
Relació
de
persones
admeses i excloses
de
persones
Administrador de Relació
la
Comissió admeses i excloses a la
convocatòria d’incidències
Avaluadora
Justificant d’assistència
(AT)

Gestió interna
Manteniment de comissions
avaluadores
Manteniment de reunions
Avisos

Manteniment
de Emissió de certificats
qualificacions
Assignació dorsals

Emissió de certificats

Llista de treball
Relació de persones
admeses i excloses
Relació de persones
admeses i excloses a
la
convocatòria
d’incidències
Acta de qualificació
Justificant
d’assistència

Llista de treball
Justificant d’assistència
Llista
global
de
certificats

Llista de treball
Acta de qualificació
Llista
global
de
certificats
Llista de persones
aptes i no aptes
Justificant
d’assistència

Manteniment
comissions
avaluadores
Manteniment
reunions
Avisos

de Manteniment
comissions
avaluadores
de Manteniment
reunions
Avisos

de Manteniment
de
reunions
Certificat d’assistències
de generades
per
la
comissió avaluadora
Avisos

Manteniment
qualificacions

de Emissió de certificats

Manteniments
Manteniment de sol·licituds

Emissió de certificats

Llistes
Llista de treball
Relació
de
persones
admeses i excloses
Relació
de
persones
admeses i excloses a la
Membre de la convocatòria d’incidències
Justificant d’assistència
Comissió
Avaluadora
(MT)

Llista de treball
Relació de persones
admeses i excloses
Relació de persones
admeses i excloses a
la
convocatòria
d’incidències
Acta de qualificació
Justificant
d’assistència

Llista de treball
Acta de qualificació
Llista
global
de
certificats
Llista de persones
aptes i no aptes
Justificant
d’assistència

Llista de treball
Justificant d’assistència
Llista
global
de
certificats

Gestió interna
Manteniment de reunions
Avisos

Personal
administratiu

Manteniment
reunions
Avisos

de Manteniment
reunions
Avisos

de Manteniment
de
reunions
Certificat d’assistències
generades
per
la
comissió avaluadora
Liquidació
resum
d’assistències a les
comissions
avaluadores
Avisos

Manteniments
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Manteniment de sol·licituds

Manteniment
qualificacions
Manteniment
qualificacions
matèria

de Emissió de certificats

Emissió de certificats

de
per

Llistes
Llista de treball
Relació
de
persones
admeses i excloses
Relació
de
persones
admeses i excloses a la
convocatòria d’incidències
Justificant d’assistència

Llista de treball
Relació de persones
admeses i excloses
Relació de persones
admeses i excloses a
la
convocatòria
d’incidències
Acta de qualificació
Justificant
d’assistència

Llista de treball
Acta de qualificació
Llista de persones
aptes i no aptes
Llista
global
de
certificats
Justificant
d’assistència

Llista de treball
Justificant d’assistència
Llista
global
de
certificats

Gestió interna
Manteniment de reunions
Avisos

Manteniment
reunions
Avisos

de Manteniment
reunions
Avisos

de Manteniment
reunions
Avisos

de

Concretament les opcions de menú que es poden veure pel perfil d’administrador de la
convocatòria són:

3.2. Manteniments de dades acadèmiques

3.2.1. Manteniment de sol·licituds
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Des d’aquest formulari es poden modificar, si cal, les dades de les sol·licituds rebudes de la
preinscripció, mentre la comissió avaluadora es trobi en estat inicial. També es pot accedir a
la modificació de les dades d’una sol·licitud des de l’opció de menú de “Manteniment de
sol·licituds” quan aquesta està donada d’alta.

El formulari de manteniment de sol·licituds serà:

Les dades que es poden modificar són:
-

Dades personals:
- nom: nom de l’aspirant
- primer cognom: primer cognom de l’aspirant
- segon cognom: segon cognom de l’aspirant
- sexe: sexe de l’aspirant
- telèfon: telèfon de contacte de l’aspirant
- telèfon mòbil: : telèfon mòbil de contacte de l’aspirant
- correu electrònic: direcció de correu de l’aspirant
- data de naixement: data de naixement de l’aspirant
- nacionalitat: nacionalitat de l’aspirant
- país de naixement: país de naixement de l’aspirant, seleccionat d’una llista de països
- província de naixement: si no va néixer a Espanya, no s’ha d’informar
- municipi de naixement:. Aquest camp disposa d’un botó lupa que permet modificar el
municipi.
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En el camp buscar municipi es pot introduir un criteri de cerca pel nom del municipi.
El botó cercar mostra la llista dels municipis complint el criteri introduït, i tals que la
província coincideixi amb la província de naixement de l’aspirant.

El valor municipi “desconegut” apareix en totes les cerques. Si es selecciona
permet escriure el nom del municipi manualment. Si s’escull qualsevol altre valor no
es podrà sobreescriure.
-

-

-

adreça de notificació: adreça de notificació de l’aspirant
municipi de notificació: municipi de notificació de l’aspirant. També disposa d’un botó
lupa. El funcionament és el mateix que en el de municipi de naixement, però sense el
filtre per província.
codi postal de notificació: codi postal de notificació de l’aspirant
família nombrosa: títol de família nombrosa que acredita. Les opcions possibles són:
No té títol, General o Especial
validat família nombrosa: indica la validació del carnet de família nombrosa per
l’aspirant. Si està marcat aquest check no es permetrà escollir la opció de no té títol.
Si ha arribat validat des de GSiT no es permet modificar el títol de família nombrosa
ni la seva validació.
sol·licita exempció de la taxa: l’aspirant indica si sol·licita l’exempció de la taxa

Dades acadèmiques:
-

centre: indica el centre de l’aspirant, no és modificable ja que cada comissió té un
únic centre.
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-

-

ensenyament: descripció de l’ensenyament, tampoc és modificable donat que cada
comissió avalua un únic ensenyament.

-

dorsal: no és modificable

Estat de la sol·licitud:
-

-

admès/exclòs: els valors possibles són “Admès/a”, “Exclòs/a” i “Baixa per duplicat” .
motius d’exclusió: si s’indica l’estat “Exclòs/a” , es pot escollir el motiu d’exclusió i és
obligatori com a mínim un.
pagat: indica si ha pagat la sol·licitud. Valors possibles: Sí, No, Exempt/a. Una
sol·licitud admesa no pot estar no pagada. Només es pot modificar si des de GSiT
ha arribat com a no pagada o bé s’ha donat d’alta des de la GSA.
convocatòria d’incidències: Per a les sol·licituds admeses, i sempre que la comissió
avaluadora ho consideri necessari, es podrà indicar que la sol·licitud serà gestionada
per la seva comissió d’incidències. Per defecte estarà no marcat (no admesa a la
comissió avaluadora d'incidències) i només l’administrador de la comissió
avaluadora, els membres de la comissió i el personal d’administració i serveis podran
modificar aquesta marca. Aquest indicador es pot modificar també en l’estat
“Sol·licituds Tancades”. Posteriorment l’administrador de la convocatòria haurà
de canviar aquestes sol·licituds a la comissió avaluadora indicada, de manera
manual.
Quan a la sol·licitud se li hagi realitzat el canvi de comissió avaluadora, seguirà
mantenint la marca d’admès a la convocatòria d’incidències.

Per a guardar els canvis introduïts cal prémer el botó “Desa”. Les comprovacions
d’obligatorietat i validació de camps es realitzen en el moment de desar les dades i es
mostren els missatges d’error corresponent en funció del tipus de validació i camp afectat.
També es comprova la data mínima de naixement per a l’aspirant a les proves. Si la data de
naixement és posterior a la data definida per a la convocatòria, l’aplicació informa de l’error i
no es permet modificar l’aspirant.
Finalment també es comprova, en el moment de desar la sol·licitud, que no existeixi el
mateix aspirant inscrit dos cops al mateix ensenyament. Si l’aspirant ja està inscrit en dos
ensenyaments diferents i es modifica un de manera que es repeteix, l’aplicació informa de
l’error i no ho permet. Si l’aspirant s’inscriu en un ensenyament diferent, es permet la
modificació però s’informa de que s’ha trobat el mateix aspirant a l’aplicació i s’actualitzaran
les seves dades.

3.2.1.1. Cerca
A l’entrar a la pantalla de manteniment de sol·licituds les dades es trobaran en blanc i es
podran introduir els criteris de cerca:
-

nom: nom de l’aspirant
primer cognom: primer cognom de l’aspirant
segon cognom: segon cognom de l’aspirant
identificador: número de DNI, NIE o de passaport de l’aspirant
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-

admès/exclòs: estat de la sol·licitud, valors possibles: Admès/a, Exclòs/a i Baixa per
duplicat

Amb el botó cerca s’accedeix a la llista d’aspirants que compleixen els criteris introduïts:

S’accedeix al manteniment de sol·licituds seleccionant l’enllaç del nom de l’aspirant.
3.2.2. Manteniment d’admesos i exclosos
Des del manteniment de sol·licituds, mentre la comissió avaluadora es trobi en estat inicial,
es pot fer el manteniment de l’estat de les sol·licituds.
Per totes les sol·licituds rebudes s’ha d’informar si estan admeses, excloses o baixa per
duplicat. Des d’aquesta finestra es pot informar:
- estat: indica si la sol·licitud ha estat admesa, exclosa o donada de baixa. Els valors
possibles són:
- admès/a: indica que la sol·licitud ha estat admesa
- exclòs/a: indica que la sol·licitud no ha estat admesa. En aquest cas, és obligatori
informar les raons d’aquesta exclusió. Es pot informar més d’un motiu, fent un clic
amb el ratolí a sobre de cadascun dels conceptes presentats. Si es fa un clic sobre
un motiu seleccionat, es treu la selecció. Els motius possibles són:
- Manca document (bonific.preu públic)
- Manca pagament del preu públic
- baixa per duplicat: indica que la sol·licitud no s’ha de tenir en compte
- pagat: indica si ha pagat la sol·licitud. En cas que la sol·licitud estigui informada amb un
sí des de GSiT, no es podrà modificar
L’operativa no podrà continuar fins que no s’hagin informat totes les sol·licituds.
Un cop informades totes les sol·licituds, s’elaborarà la Llista d’admesos i exclosos (per a la
seva publicació al tauler d’anuncis).
A partir d’aquest moment s’inicia un període de reclamació, que seguirà el mateix
procediment.
Després d’aquest període, l’administrador de la comissió avaluadora haurà de bloquejar les
sol·licituds, canviant l’estat de la comissió avaluadora. Amb aquest procés, les sol·licituds
ja no es podran tornar a modificar, així com els seus estats. Aquest procés és
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indispensable per poder continuar amb les tasques de la comissió avaluadora.1
Finalment, s’elaborarà el llistat Llista d’admesos i exclosos (per a la seva publicació al tauler
d’anuncis).
3.2.3. Assignació dorsals

Aquesta funcionalitat permet a l’administrador de la comissió avaluadora
dorsals dels membres de la seva comissió.

assignar els

Únicament es pot fer en estat ‘Sol·licituds tancades’ . S’assignarà un dorsal a tots els
aspirants de la comissió independentment de si l’estat és admès o exclòs
Cerca
A l’entrar a la pantalla d’assignació de dorsals les dades es trobaran en blanc i es podran
introduir els criteris de cerca:
-

nom: nom de l’aspirant
primer cognom: primer cognom de l’aspirant
segon cognom: segon cognom de l’aspirant
identificador: número de DNI, NIE o de passaport de l’aspirant
centre (no modificable)
Ensenyament (no modificable)
admès/exclòs: estat de la sol·licitud, valors possibles: Admès/a (si no es selecciona
aquest camp apareixeran tant admesos com exclosos)

Amb el botó cerca s’accedeix a la llista d’aspirants de la convocatòria complint amb els
requisits de la cerca anterior.

1

Com a mesura de seguretat, un cop tancades les sol·licituds, l’administrador de la convocatòria pot
tornar a desbloquejar-les.
Aquest procés paralitza el seguiment de les tasques del tribunal, fins que les sol·licituds tornin a estar
tancades.
Si es modifiquen dades d’una sol·licitud s’eliminaran totes les qualificacions que pugui tenir
informades.
Es recomana molta prudència abans de portar a terme aquest procés
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Assignació
Un cop tenim el llistat d’aspirants, en seleccionem un, que serà l’aspirant per el que
començarem a realitzar l’assignació.
L’aplicació suggerirà per defecte el dorsal 001 a la persona seleccionada, però podrà
modificar-se.

Mitjançant el botó assigna es realitzarà l’assignació de dorsals, començant per la persona
seleccionada, i continuant amb la resta d’aspirants (ja siguin admesos o exclosos) en ordre
alfabètic, continuant per el primer aspirant per ordre alfabètic un cop s’arribi a l’últim.
L’aplicació indica que el procés ha finalitzat correctament mitjançant un avís.

Si ja s’havia realitzat una assignació de dorsal amb anterioritat també es mostrarà un avís
indicant que es modificaran els dorsals existents.

3.2.4. Qualificació de les proves
Per totes les sol·licituds admeses, s’ha d’entrar les qualificacions de les proves.
S’hi accedeix des de la pantalla de manteniment de sol·licituds amb el botó “Manteniment de
qualificacions”, un cop seleccionat l’aspirant.
Els apartats a avaluar seran:
-

Condició física: Els valors possibles són:
- Apte/a
- No apte/a
- Exempt/a
- No presentat/ada
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-

Habilitats tècniques: Els valors possibles són:
- Apte/a
- No apte/a
- Exempt/a
- No presentat/ada

-

Nota final: Els valors possibles són:
- Apte/a
- No apte/a
- Exempt/a
- No presentat/ada
Aquest camp no serà modificable i el seu valor es calcularà utilitzant la taula següent:

Parcial condició
física
APTE/A
APTE/A
APTE/A
APTE/A
EXEMP
EXEMP
EXEMP
EXEMP
NO APTE/A
NO APTE/A
NO APTE/A
NO APTE/A
NO PRESENTAT
NO PRESENTAT
NO PRESENTAT
NO PRESENTAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-

Parcial habilitats
tècniques
APTE/A
EXEMP
NO APTE/A
NO PRESENTAT
EXEMP
APTE/A
NO APTE/A
NO PRESENTAT
NO APTE/A
EXEMP
APTE/A
NO PRESENTAT
NO APTE/A
EXEMP
APTE/A
NO PRESENTAT

Nota Final

Qualificació final

APTE/A
APTE/A
NO APTE/A
NO PRESENTAT
EXEMP
APTE/A
NO APTE/A
NO PRESENTAT
NO APTE/A
NO APTE/A
NO APTE/A
NO APTE/A
NO APTE/A
NO PRESENTAT
NO PRESENTAT
NO PRESENTAT

APTE/A
APTE/A
NO APTE/A
NO PRESENTAT
EXEMP
APTE/A
NO APTE/A
NO PRESENTAT
NO APTE/A
NO APTE/A
NO APTE/A
NO APTE/A
NO APTE/A
NO PRESENTAT
NO PRESENTAT
NO PRESENTAT

Qualficació final: Es calcularà com la nota final, però serà modificable. Aquest és el
valor que es visualitzarà en els llistats posteriors.

L’operativa per les proves no podrà continuar fins que no s’hagin entrat totes les
qualificacions.
Un cop informades totes les qualificacions de totes les sol·licituds admeses, s’inicia un
període de reclamació, que seguirà el mateix procediment que per el cas d’admesos i
exclosos.
Després d’aquest període, l’administrador de la comissió avaluadora haurà de bloquejar les
qualificacions, canviant l’estat de la comissió avaluadora. Amb aquest procés, les
qualificacions ja no es podran tornar a modificar. Aquest procés és indispensable per
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poder continuar amb les tasques de la comissió avaluadora.2
Finalment, s’elaboraran les actes de la comissió avaluadora (per a la seva publicació al
tauler d’anuncis).
3.2.5. Certificacions
Un cop tancades les qualificacions es podran elaborar les certificacions d’accés dels
aspirants.
S’hi accedeix des de la pantalla de manteniment de sol·licituds amb el botó “Manteniment de
certificats”, un cop seleccionat l’aspirant.
Al prémer el botó “Manteniment de Certificats” s'obre una nova finestra amb la pantalla de
manteniment de certificats.
Per els aspirants amb qualificació ‘Apte’ es generarà el certificat següent:

2

Com a mesura de seguretat, un cop tancades les qualificacions, l’administrador de la convocatòria
pot tornar a desbloquejar-les. Aquest procés paralitza el seguiment de les tasques del tribunal, fins
que les qualificacions tornin a estar tancades. Es recomana molta prudència abans de portar a terme
aquest procés
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3.2.5.1. Cerca

A l’entrar a la pantalla d’emissió de certificats les dades es trobaran en blanc i es podran
introduir els criteris de cerca:
-

nom: nom de l’aspirant
primer cognom: primer cognom de l’aspirant
segon cognom: segon cognom de l’aspirant
identificador: número de DNI, NIE o de passaport de l’aspirant
admès/exclòs: estat de la sol·licitud, valors possibles: Admès/a
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Amb el botó cerca s’accedeix a la llista d’aspirants admesos que tenen dret a certificat i que
compleixen els criteris introduïts:

S’accedeix al manteniment de sol·licituds seleccionant l’enllaç del nom de l’aspirant. En
aquest estat en el que es troba la comissió: “Qualificacions tancades”, totes les dades de la
sol·licitud es troben en mode consulta.
3.3. Llistes
Al llarg de les proves d’accés a cicles de formació professional específica, ensenyaments
d’esports i d’arts plàstiques i disseny, es poden elaborar una sèrie de llistes, que es detallen
a continuació.
-

Llista de treball
Relació de persones admeses i excloses
Relació de persones admeses i excloses a la convocatòria d’incidències
Acta de qualificació
Llista global de certificats

3.3.1. Llista de treball
En la fase inicial, i durant la recollida de documentació, es pot treballar directament des de
l’aplicació, o amb una llista de treball. No existeix distinció entre versió provisional o
definitiva de la llista generada.
La llista de treball que existia en l'aplicació era generada mitjançant un document PDF, això
no permetia poder reutilitzar la informació obtinguda. Mitjançant la generació del llistat de
treball en format Excel, això serà possible.
Les llistes de treball estaran ordenades per cognom i nom dels aspirants.
En el cas del grau mitjà, per ordre alfabètic de nom de l’aspirant, es mostra:
-

Codi comissió avaluadora
Codi centre
Nom centre
Codi ensenyament
Nom ensenyament
18

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
-

Dorsal
DNI
Primer cognom
Segon cognom
Nom
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Adreça electrònica
Import taxa
Codi Pagat o preu
Tipus Taxa
Codi Família validat
Codi Indicador Bonificació
Codi Situació
Codi Motiu
Nota condició física
Nota habilitats tècniques
Nota Calculada
Nota Definitiva

L’excel generat té una estructura com la següent:

3.3.2. Relació de persones admeses i excloses
Un cop informades totes les sol·licituds si estan admeses o excloses, es podrà treure la llista
d’admissions per penjar-lo al tauló d’anuncis. Vindrà amb la signatura del secretari i el vist i
plau del president. No existeix distinció entre versió provisional o definitiva de la llista
generada.
En la primera fase, les sol·licituds no estaran tancades, i s’imprimirà la llista provisional.
Després del període de reclamació, l’administrador de la comissió avaluadora haurà de
bloquejar les sol·licituds, i s’imprimirà la llista definitiva.
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Per ordre alfabètic de nom de l’aspirant, es mostra:
-

primer cognom segon cognom, nom de l’aspirant
identificador: tipus i número
dorsal
contacte: telèfon mòbil, telèfon o adreça electrònica
Ensenyament
pagat
estat de la sol·licitud: en cas d’exclusió, també es mostren els motius

Aquesta llista dóna la opció a la generació d’un PDF amb la relació d’aspirants admesos i
exclosos.
El PDF tindrà el format següent:
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3.3.3. Relació de persones admeses a la convocatòria d’incidències
Permet treure la llista de tots els aspirants admesos per la convocatòria d’incidències de la
pròpia comissió avaluadora o de la comissió avaluadora seleccionada prèviament en el cas
dels administradors de la convocatòria. No existeix distinció entre versió provisional o
definitiva de la llista generada.
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En la primera fase, les sol·licituds no estaran tancades, i s’imprimirà la llista provisional.
Després del període de reclamació, s’hauran de bloquejar les sol·licituds, i s’imprimirà la
llista definitiva.
Per ordre alfabètic de nom de l’aspirant, es mostra:
-

primer cognom segon cognom, nom de l’aspirant
identificador: tipus i número
dorsal
contacte: telèfon mòbil, telèfon o adreça electrònica
Ensenyament
pagat
estat de la sol·licitud: en cas d’exclusió, també es mostren els motius

Aquesta llista dóna la opció a la generació d’un PDF amb la relació d’aspirants admesos a la
convocatòria d’incidències.
El PDF generat té el format següent:
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3.3.4. Acta de qualificació
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Aquesta llista es podrà elaborar tot i que no estiguin informades les qualificacions, per tal de
poder-les informar manualment. Seran, doncs, les actes provisionals. S’accedeix des de
l’opció de menú “Acta de qualificació”
Un cop tancades les qualificacions, però, serà l’acta definitiva de qualificacions. Vindrà amb
la signatura del secretari i el vist i plau del president.
Es mostra, per ordre alfabètic de nom de l’aspirant:
- dorsal
- primer cognom segon cognom, nom de l’aspirant
- identificador: tipus i número
- contacte: telèfon mòbil, telèfon o adreça electrònica
- estat de la sol·licitud
- condició física
- habilitats tècniques
- resultat
La pantalla és la següent:

El format del PDF generat és el següent:
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3.3.5. Llista global de certificats
L’administrador de la comissió avaluadora, els membres de la comissió avaluador i el
personal d’administració i serveis, en els estats “Qualificacions tancades” i “Procés finalitzat”
podran emetre de forma massiva tots els certificats de la comissió avaluadora.
El model dels certificats és el mateix que s’emet individualment, veure Certificacions.

3.3.6. Justificant d’assistència
Aquesta funcionalitat permet generar justificants d’assistència per als aspirants assistents a
les proves. Aquesta funcionalitat està disponible en tots els estats, per als usuaris amb els
27
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següents perfils:
•
•
•

Administrador de la comissió avaluadora (AT)
Membre de la comissió avaluadora (MT)
Personal d’administració i serveis (PAS)

L’opció de menú del justificant d’assistència estarà disponible sempre. Accediran
directament a la pantalla de cerca de sol·licituds.
3.3.6.1. Pantalla Cerca de sol·licituds
La pantalla de cerca de sol·licituds permet a l’usuari filtrar les sol·licituds d’una comissió
avaluadora per diversos criteris de cerca, amb l’objectiu de fer més còmode el seu
tractament. La pantalla és com la següent:

Es poden introduir diversos criteris de cerca:
•

Dades personals:
o Nom (total o parcialment)
o Primer cognom (total o parcialment)
o Segon cognom (total o parcialment)
o Identificador

•

Dades de l’estat de la sol·licitud:
o Estats disponibles:
 Admès/a
 Exclòs/a
 Baixa per duplicat

Cap dels criteris de cerca és obligatori. Si es prem el botó Cerca introduint un o més criteris
de cerca, es procedirà a la cerca de sol·licituds de la comissió avaluadora que compleixen
els criteris introduïts. Si es prem el botó Cerca sense introduir cap criteri, es mostraran totes
les sol·licituds existents per a la comissió avaluadora. En tots dos casos el llistat de
resultats que es mostra és com el següent:

El llistat resultant mostra:
•
•

Nom complet de l’aspirant (primer cognom segon cognom, nom)
Identificador
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•
•
•
•

Contacte (telèfon fix, mòbil o correu electrònic)
Pagat (Sí / No / Exempt/a)
Estat de la sol·licitud (Admès/a, Exclòs/a, Baixa per duplicat)
Motius d’exclusió (només en estat Exclòs/a es mostren els motius)

El llistat està ordenat, per defecte, pel nom complet de l’aspirant (començant pel primer
cognom) però es pot ordenar per qualsevol de les columnes, prement les fletxes
ordenar-lo de manera ascendent o descendent segons la columna desitjada.

, per a

En seleccionar alguna de les sol·licituds, mitjançant l’enllaç al nom complet de l’aspirant,
s’accedirà a la pantalla del justificant d’assistència.
3.3.6.2. Pantalla Justificant d’assistència
La pantalla del justificant d’assistència és com la següent:

Es mostra:
•
•
•
•

Identificador de l’assistent
Nom complet de l’assistent (nom i cognoms)
Codi de la convocatòria
Codi de la sol·licitud

Es pot introduir (obligatori):
•
•

Data d’assistència
Torn (opcions possibles: del matí / de la tarda / de matí i de tarda)

Si l’usuari prem el botó Imprimir, primer es validen les dades introduïdes:
•

Tots els camps han d’estar omplerts per a poder generar el justificant d’assistència.
Si falta algun camp es mostra el missatge d’error:
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•

La data ha de tenir format correcte, si no és així es mostra un missatge d’error:

Si tot és correcte es generarà un document PDF amb el justificant d’assistència per a la data
i el torn introduïts, i que tindrà el format segons el model definit al Departament d’Educació
per a les proves d’accés a cicles de formació professional específica, ensenyaments
d’esports i d’arts plàstiques i disseny. El document serà semblant al següent:

El document s’obrirà en una nova finestra. Des d’allà es podrà desar en disc o imprimir-lo si
es vol tenir una còpia impresa en paper.
3.4. Gestió interna
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3.4.1. Manteniment de Comissió avaluadora
Aquesta funcionalitat fa referència a la gestió de la informació de la Comissió avaluadora en
el cas concret dels AT.
• Des de Menú inicial -> “Manteniment de Comissió avaluadora”
Es mostra el llistat de comissions en el qual l’usuari pot escollir la Comissió avaluadora
amb la que vol treballar.
• Seleccionar el “Codi” de la Comissió avaluadora.
Es mostra la informació relacionada amb la Comissió avaluadora.

En aquesta pantalla es pot:
1. Modificar les dades de la comissió: podrà modificar l’estat de la comissió i
el centre que determini la comissió avaluadora d'incidències associada.
Caldrà que per cadascuna de les comissions avaluadores existents s’associï
una comissió avaluadora d’incidències que gestionarà les sol·licituds
d'incidències. Aquest camp mostrarà una llista amb els centres docents que
són seu de les comissions avaluadores existents en la convocatòria.
El procés de canvi d’estat cal executar-lo cada cop que es vol canviar de fase
el procés de les proves.
Només es pot passar d’un estat al immediatament següent. Si no es donen
les condicions per tal de portar a terme el canvi, es mostra un missatge
d’error:



per passar a l’estat de sol·licituds tancades cal que totes les
sol·licituds estiguin resoltes.
per passar a l’estat de qualificacions tancades cal que totes les
sol·licituds admeses tinguin totes les qualificacions de totes les
matèries

2. En estat inicial, i només els administradors de la convocatòria, es pot imprimir
la resolució de constitució de la comissió avaluadora. El sistema demana
la data de constitució (per defecte el dia actual) i es genera un PDF amb el
següent format:
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3. Assignar usuari a la comissió: Prémer el botó “Assigna usuari” i es mostra
en una altra finestra la pantalla de manteniment d’usuaris en blanc. Aquesta
opció només es pot fer en estat inicial, sol·licituds tancades i qualificacions
tancades.

32

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
-

-

Codi usuari XTEC: s’ha d’indicar el codi d’usuari xtec (sense posar
@xtec.net). El sistema validarà que sigui un usuari existent.
Perfil: perfil de l’usuari a l’aplicació. Pot prendre valors:
- PAS
Funció: funció que desenvolupa l’usuari en el procés de les proves. Els valors
possibles són:
o President de la comissió avaluadora
o Secretari de la comissió avaluadora
o Vocal de la comissió avaluadora
Actiu.
Per a guardar els canvis introduïts cal prémer el botó “Desa”. Es carregarà la
pantalla de manteniment d’usuaris amb les dades informades i on es podrà
modificar els camps perfil, funció i actiu. També es podrà indicar el camp
vocal: Camp només s’activarà si s’ha seleccionat la Funció “Vocal de la
comissió avaluadora”. Sinó romandrà inactiu. El nou camp haurà de contenir
un desplegable amb tots els tipus de vocals definits per el mateix grau que
tingui assignat la comissió avaluadora, només podrà assignar-se un tipus
de vocal.
S’han de donar d’alta tots els membres de la comissió avaluadora, ja que
aquestes dades serviran també per fer el seguiment de les reunions i les
signatures de les actes.
El botó Cerca permet consultar els usuaris de la comissió avaluadora i
seleccionar-los per a fer modificacions. Aquest botó pertany a la pantalla de
“Assigna usuari”.

3.4.2. Manteniment de reunions
En aquesta funcionalitat es permet donar d’alta i fer el manteniment de les reunions de la
comissió avaluadora.
L’usuari de la comissió avaluadora accedeix a aquesta pantalla des del menú principal
seleccionant “Manteniment de reunions”. Permet guardar actes de reunions y fer el
manteniment dels assistents. L’usuari administrador de la convocatòria només pot accedir
en mode consulta.
S’ha incorporat la limitació d’una assistència per persona, dia i convocatòria.
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Per a cada reunió es pot informar:
- Dades generals
- Data: Dia en que es fa la reunió.
- Hora inici: hora d’inici de la reunió
- Hora de finalització: hora a la que acaba la reunió
- Motiu: motiu pel que es convoca la reunió
- Assistents
Llista de membres de la comissió avaluadora. Es pot seleccionar més d’un valor
arrossegant el cursor o amb la tecla Ctrl.
- Acta
Text íntegre de l’acta de la reunió. Per les reunions de constitució, no es pot indicar el
text de l’acta.
Es mostraran missatges d'error per als casos que no sigui possible l'assistència, s’indicarà:

-

Nom de l'assistent
Missatge d'error
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Per exemple, si per al motiu “organització i gestió” s’afegeix un vocal com assistent a la reunió, s’indicarà el nom
del vocal i un missatge indicant que no és possible la seva assistència a aquesta reunió.

Les dades es guardaran en prémer el botó “Desa”. Es carregarà la pantalla de manteniment
de reunions amb les dades informades i on es podrà modificar tots els elements de la
pantalla.
3.4.2.1. Cerca
El botó “Cerca” mostra la llista de les reunions guardades. Es pot accedir al detall de la
reunió i modificar-la si cal amb el link a “Número d’acta” corresponent. Aquest botó estarà
disponible des de la pantalla de manteniment de reunions.

3.4.2.2. Actes de les reunions
A partir de la informació indicada al manteniment de reunions, es generaran uns fitxers en
format PDF amb les actes de les reunions, seguint el següent format:

35

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

En el cas de les actes de constitució:
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3.4.3. Avisos
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Des de el mòdul de configuració de la convocatòria els usuaris amb perfil AC poden crear
nous avisos.
Des d’aquest mòdul es visualitzaran els avisos creats. Estarà habilitat per a tots els perfils.
La funcionalitat es divideix en dues parts:
- Avisos nous: quan un usuari té un nou avis l’aplicació mostrarà una alarma cada
cop que aquest usuari accedeixi al menú.

Un cop accepti, la part d’avisos del menú es visualitzarà en vermell y fent
pampallugues:

Aquest avis romandrà com a nou per a l’usuari fins que premi el botó ‘Vist’ i marqui
el nou avis com vist:
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-

Visualització avisos actius: encara que no disposi de cap nou, l’usuari, mitjançant
l’opció avisos del menú pot visualitzar tots els avisos actius

Els avisos es mostraran ordenats per data finalització d’avis, de forma ascendent.
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