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INSTRUCCIONS de 25 de juliol de 2006
per a la recollida de dades per a l’elaboració de l’estadística del curs 2006-2007 de
l’educació infantil i primària, l’educació especial, l’educació secundària, formació
d’adults i dels ensenyaments de règim especial de música, dansa, arts plàstiques i
disseny, ensenyaments superiors de disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, esports, idiomes.
Segons el que disposen la Llei 2/2006,
de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya
2006-2009, i el Decret 262/2006, pel qual
s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per al 2006, li correspon al Departament d’Educació i Universitats elaborar
l’estadística de l’educació infantil, primària,
secundària, educació especial, formació
permanent d’adults, música, dansa, arts
plàstiques i disseny, ensenyaments superiors de disseny, art dramàtic, conservació i
restauració de béns culturals, esports i idiomes.

Per a l’elaboració d’aquesta estadística,
el Departament d’Educació i Universitats
disposa ja de les dades del professorat dels
seus centres obtingudes dels fitxers de gestió i de les dades dels alumnes obtingudes
de la matrícula mecanitzada. Malgrat això,
no té totes les dades necessàries per a l’elaboració de l’estadística prevista en el Programa anual per al 2006.
Les dades que cal obtenir dels centres
es captaran a partir d’uns formularis accessibles des d’internet a l’adreça:
http://www.gencat.net/educacio/centres/
cgaa.htm.
Per a portar a terme aquesta recollida de
dades es dicten les instruccions següents:
Primera
Aquestes instruccions afecten els centres
que imparteixen:
Educació infantil exclusivament: centres
públics i privats
Educació infantil i primària: centres privats
i aquells centres públics el titular dels quals
no és el Departament d’Educació i Universitats
Educació especial específica: centres
públics i privats
Educació secundària (ESO, batxillerat,
cicles formatius): centres públics i privats
Arts plàstiques i disseny i ensenyaments
superiors de disseny: centres públics i privats
Música: centres públics i privats
Dansa: centres públics i privats
Idiomes: escoles oficials
Art dramàtic
Conservació i restauració de béns culturals
Ensenyaments de règim especial d’esports: centres públics i privats
Formació permanent d’adults: centres
privats i aquells centres públics el titular dels
quals no és el Departament d’Educació i
Universitats
Segona
Segons el que disposa l’article 34 de la
Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadís3017

tica de Catalunya, és obligatori subministrar
la informació necessària per a elaborar les
estadístiques d’interès de la Generalitat.
Els centres docents han d’emplenar els
formularis que els corresponen segons els
nivells que imparteixin.
Tercera
Els centres públics i privats que imparteixen exclusivament educació infantil han de
contestar el formulari amb dades referents a:
Unitats per cursos
Unitats concertades/subvencionades
Serveis escolars: menjador, residència i
transport
Professors segons:
lloc que ocupen
sexe
dedicació
titulació
edat
nacionalitat
càrrecs directius
Personal no docent segons:
tipologia
sexe
dedicació
Alumnes segons:
edat
sexe
necessitats educatives especials
nacionalitat
llengua estrangera que estudien
Quarta
Els centres privats i aquells centres públics el titular dels quals no és el Departament d’Educació i Universitats que imparteixen educació primària han de contestar
el formulari amb dades referents a:
Unitats per cursos
Unitats concertades
Serveis escolars: menjador, residència i
transport
Professors segons:
lloc que ocupen
sexe
dedicació
nivell que imparteixen
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titulació
edat
nacionalitat
càrrecs directius
Personal no docent segons:
tipologia
sexe
dedicació
Cinquena
Els centres de titularitat del Departament
d’Educació i Universitats que imparteixen
educació secundària i/o arts plàstiques i disseny i/o ensenyaments superiors de disseny
han de contestar el formulari amb dades
referents a:
Grups per nivells
Serveis escolars: menjador, residència i
transport
Avaluació dels alumnes
El programari SAGA disposa d’una opció
que permet traspassar les dades automàticament al qüestionari. El director/a del centre ha de verificar que les dades traspassades són les correctes. Es posarà una notícia
en el programa SAGA en què es comunicarà quan estarà operativa aquesta funció.
Sisena
Els centres privats i aquells centres públics
el titular dels quals no és el Departament
d’Educació i Universitats que imparteixen
educació secundària i/o arts plàstiques i disseny i/o ensenyaments superiors de disseny
han de contestar el formulari amb dades
referents a:
Grups per nivells
Grups concertats
Serveis escolars: menjador, residència i
transport
Professors segons:
lloc que ocupen
sexe
dedicació
nivell que imparteixen
titulació
edat
nacionalitat
càrrecs directius
Personal no docent segons:
tipologia
sexe
dedicació
Avaluació dels alumnes
Setena
Els centres públics i privats específics
d’educació especial han de contestar el formulari amb dades referents a:
Unitats per nivells
Unitats concertades
Serveis escolars: menjador, residència i
transport
Professors segons:
lloc que ocupen
sexe
dedicació
titulació
edat
nacionalitat
càrrecs directius
Personal tècnic segons:
tipologia
sexe
dedicació

Personal no docent segons:
tipologia
sexe
dedicació
Alumnes segons:
edat
sexe
tipus de discapacitat
nacionalitat
alumnes de programes adaptats de garantia social segons la família professional
Vuitena
Els centres públics i privats que imparteixen ensenyaments de règim especial d’idiomes, música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals i
esports, han de contestar el formulari amb
dades referents a:
Professors segons:
tipologia
sexe
dedicació
Personal no docent segons:
tipologia
sexe
dedicació
Alumnes segons:
sexe
curs
edat
especialitat
graduació (finalització d’estudis)
Novena
Els centres privats i aquells centres públics
el titular dels quals no és el Departament
d’Educació i Universitats que imparteixen formació permanent d’adults han de contestar
el formulari amb dades referents a:
Professors segons:
titulació
sexe
dedicació
edat
nacionalitat
Personal no docent segons:
tipologia
sexe
dedicació
Alumnes segons:
sexe
edat
tipus d’ensenyament
Desena
Els formularis s’han d’emplenar abans del
31 d’octubre.
Onzena
El Servei d’Estadística, Informació i Documentació de la Subdirecció General d’Estudis i Organització és l’òrgan responsable
de l’elaboració de les activitats estadístiques
incloses en el Programa anual d’actuació
estadística per a l’any 2006, d’acord amb
la metodologia i les característiques tècniques que es detallen en l’annex 2 del Decret 262/2006, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2006.
Barcelona, 25 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari genenal
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INSTRUCCIONS de 25 de juliol de 2006 per a
la recollida de les dades per a l’elaboració de l’estadística de l’alumnat.
Aquestes instruccions es dicten a l’efecte de recollir les dades per a l’elaboració de
l’estadística de l’alumnat per al curs 20062007, d’acord amb el que disposen la Llei
2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de
Catalunya 2006-2009, i el Decret 262/2006,
de 20 de juny, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any
2006.
Primera
1.1 Els centres docents que imparteixen ensenyament infantil i primari, ensenyament secundari (ESO, batxillerat, cicles formatius), programes de garantia social i
ensenyaments d’arts plàstiques i estudis
superiors de disseny han de lliurar els dos
fitxers informàtics de dades que es descriuen en l’annex mitjançant el programari que
posi el Departament a disposició dels centres.
1.2 Els directors dels centres han de
comprovar que els fitxers de dades s’ajusten a les especificacions de l’annex.
1.3 Tots els centres han de fer tramesa
de les dades de matrícula actualitzades de
tots els alumnes del centre.
1.4 El Departament d’Educació i Universitats proveirà als centres del programari i
les instruccions adients per a la creació, la
verificació i la transmissió dels fitxers.
Segona
Els directors dels centres públics i els
titulars dels centres privats han de lliurar
les dades de l’alumnat que cursa educació infantil i primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius
de formació professional, cicles formatius
de formació específica d’arts plàstiques i
disseny i ensenyaments superiors de disseny al Departament d’Educació i Universitats, abans del dia 30 de setembre de
2006.
Tercera
3.1 El Departament d’Educació i Universitats, mitjançant els procediments adients,
comprovarà l’adequació de les dades a les
especificacions de l’annex i, si és dóna el
cas, informarà els centres de les dades errònies perquè les esmenin.
3. 2 Les dades de l’alumnat s’integraran
en el fitxer Alumnes matriculats descrit en
l’annex I de l’Ordre ENS/175/2003, de 10
de març, per la qual es regulen els fitxers
automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament
d’Educació i Universitats.
Quarta
El Servei d’Estadística, Informació i Documentació de la Subdirecció General d’Estudis i Organització és l’òrgan responsable
de les activitats estadístiques incloses en el
Pla estadístic 2006-2009, d’acord amb la
metodologia i les característiques tècniques
que es detallen en l’annex 2 del Decret 262/
2006, de 20 de juny, pel qual s’aprova el
Programa anual d’actuació estadística per
a l’any 2006.
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Barcelona, 25 de juliol de 2006
Francesc Vidal i Pla
Secretari general

ANNEX
Cada centre ha de lliurar els dos fitxers
següents:
Primer fitxer: ha de contenir les dades del
centre i les dades agregades dels alumnes,
d’acord amb les especificacions següents:
Format del fitxer: ASCII de registre fix (o
dBase III).
Nom del fitxer: CENTRE, on centre és el
codi de 8 caràcters que té assignat el centre.
Extensió del fitxer: TC1 per al format ASCII
(DC1 per al format dBase III).
Longitud del fitxer: 267 posicions.
Tipus de les dades: caràcter.
Número d’ordre, nom i descripció dels
camps:
1. CENTRE. Camp de 8 posicions per a
escriure-hi el codi oficial del centre.
2. PROC_CA. Camp d’una posició, que
ha d’estar en blanc.
3. PROC_CP. Camp d’una posició, que
ha d’estar en blanc.
4. NOM. Camp de 40 posicions per a escriure-hi el nom oficial del centre.
5. ADRECA. Camp de 30 posicions per
a escriure-hi l’adreça oficial del centre.
6. POBLACIO. Camp de 30 posicions per
a indicar-hi el codi postal i la població on hi
ha el centre.
7. TELEFON. Camp de 9 posicions per a
indicar-hi el telèfon del centre.
8. CURS. Camp de 4 posicions per a indicar-hi l’any acadèmic.
9. PLA1. Camp de 3 posicions per a indicar-hi els estudis que s’imparteixen en el
centre.
10. CURS1. Camp d’una posició per a
indicar-hi el nombre de cursos del pla d’estudis indicat al camp anterior que imparteix
el centre.
11. GRUPS1. Camp de 2 posicions per
a indicar-hi el nombre total de grups del pla
d’estudis 1 independentment del torn i l’especialitat.
12. ALUM1. Camp de 4 posicions per a
indicar-hi el nombre total d’alumnes del pla
d’estudis 1.
13 a 52 . Es repeteixen els camps PLAX,
CURSX, GRUPX i ALUMX fins a X=11, i se
n’han d’omplir tants com plans d’estudi
s’imparteixin al centre docent. La resta s’han
de deixar en blanc.
53. LLIURES. Camp de 4 posicions per
a indicar-hi el nombre d’alumnes lliures matriculats al centre.
54. TITULAR. Camp de 2 posicions per
a indicar-hi la titularitat del centre. Ha de ser
01 si el titular és el Departament d’Educa-

ció i Universitats, i 00 per a les altres titularitats.

necessitats educatives especials de l’alumne/a. Està codificat.

55. DATA_COMP. Camp de 6 posicions
per a indicar-hi la data de comprovació dels
fitxers, en format DDMMAA.

15. DATAMAT. Camp de 6 posicions per
a escriure-hi la data en què es formalitza la
matrícula, en format DDMMAA.

56. ERROR. Camp de 22 posicions, que
ha d’estar en blanc.

16. CENTRE. Camp de 8 posicions per
a escriure-hi el codi del centre on es matricula l’alumne/a.

Segon fitxer: ha de contenir les dades dels
alumnes, d’acord amb les especificacions
següents:
Format del fitxer: ASCII de registre fix (o
dBase III).
Nom del fitxer: CENTRE, on centre és el
codi de 8 caràcters que té assignat el centre.
Extensió del fitxer: TA1 per al format ASCII
(DA1 per al format dBase III).
Longitud del fitxer: 354 posicions.
Tipus de les dades: caràcter.
Número d’ordre, nom i descripció dels
camps:
1. NOM. Camp de 15 posicions per a
escriure-hi el nom de l’alumne/a.
2. COGNOM1. Camp de 20 posicions per
al primer cognom de l’alumne/a. Si el cognom conté partícules que el separen del
nom, es posaran al darrere del nom.
3. COGNOM2. Camp de 20 posicions per
al segon cognom de l’alumne/a, si en té.
4. DNI. Camp de 9 posicions on cal consignar el DNI de l’alumne/a, afegint-hi zeros
a l’esquerra, si cal. Si l’alumne/a és estranger, cal posar-hi els 9 primers caràcters del
número del passaport.
Si no té DNI perquè encara no en té l’edat,
aquest camp s’omplirà amb zeros.
5. PASSAPORT. Camp de 12 posicions
on es posa el número del passaport de
l’alumnat estranger. L’alumnat espanyol ha
de tenir aquest camp en blanc.
6. ADRECA. Camp de 30 posicions on
cal escriure l’adreça actual de l’alumne/a.
7. CODIMUN. Camp de 5 posicions per
a indicar-hi el codi del municipi de l’adreça
actual de l’alumne/a.
8. CP. Camp de 5 posicions per a escriure-hi el codi postal corresponent a l’adreça
actual de l’alumne/a.
9. TELEFON. Camp de 9 posicions per a
indicar-hi el telèfon de l’alumne/a, si en té.
10. DATANAIX. Camp de 6 posicions per
a indicar-hi la data de naixement de l’alumne/a, en format DDMMAA.
11. SEXE. Camp d’una posició per a indicar-hi el sexe de l’alumne/a: H per als
homes i D per a les dones.
12. NACIONALIT. Camp de 3 posicions
que indica el codi de la nacionalitat de
l’alumne/a. Si és espanyola, es deixarà en
blanc.
13. CIP. Camp de 14 posicions, que s’ha
de deixar en blanc.
14. DEFICITS. Camp d’una posició per a
indicar-hi la causa principal de les possibles
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17. ANY. Camp de 4 posicions per a indicar-hi l’any acadèmic.
18. ULTIMCURS. Camp d’una posició
que indica l’últim curs en el qual estava
matriculat l’alumne/a. Està codificat.
19. ACCES. Camp de 4 posicions que
només s’ha d’utilitzar per als alumnes inscrits en PGS.
20. PLADESTUDI. Camp de 3 posicions
per a indicar-hi el codi dels estudis que fa
l’alumne/a.
21. TIPUSENS. Camp de 4 posicions que
indica el tipus específic d’estudis que realitza l’alumne/a. Si el codi té menys de 4 caràcters, cal acabar d’omplir-lo amb blancs.
22. CURS. Camp d’una posició que indica el curs que fa l’alumne/a. Si no es matricula del curs sencer, s’ha d’indicar el curs
més alt entre totes les assignatures de què
es matriculi.
23. GRUP. Camp d’una posició que indica el grup al qual pertany l’alumne/a. Es
considera grup el conjunt d’alumnes que
reben l’ensenyament de totes les matèries
obligatòries comunes d’un curs pels mateixos professors, en la mateixa aula i dins el
mateix horari.
24. TORN. Camp d’una posició que indica l’horari. Els valors possibles són: D
(diürn ordinari), M (intensiu de matí), V (intensiu de tarda) i N (nocturn).
25. BLOC. Camp d’una posició que han
d’utilitzar els centres d’educació primària
amb grups mixtes i els que imparteixen PGS.
26. SOLTES. Camp d’una posició que
indica que un alumne/a no es matricula del
curs complet. S’indica amb S (alumnes que
no es matriculen del curs complet) i C (alumnes que es matriculen del curs complet).
27. OP1. Camp de 3 posicions per a escriure-hi el codi de l’idioma del qual es
matricula. Si no n’hi ha, es deixarà en blanc.
28 a 33. OP2, OP3, OP4, OP5, OP6 i
OP7. Camps de 3 posicions, que es deixaran en blanc.
34 a 40. SOLPEN1 a SOLPEN7. Camps
de 3 posicions cadascun per a escriure-hi
els codis de les assignatures pendents de
cursos anteriors o de les assignatures soltes de les quals es matricula l’alumne/a.
41. OP_IDIOMA. Camp de 3 posicions
per a indicar-hi el codi de l’idioma que cursa optativament l’alumne/a, si en fa. Si no
en fa, s’hi posarà NO.
42. OP_RELIGIO. Camp d’una posició
per a indicar-hi si l’alumne/a segueix opcionalment els ensenyaments de l’assignatura de religió. Està codificat.
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43. OP_ED_FIS. Camp d’una posició per
a indicar-hi si l’alumne/a segueix opcionalment els ensenyaments de l’assignatura
d’educació física.
44. ASSEGURAN. Camp d’una posició
que indica si l’alumne/a està exempt/a del
pagament de l’assegurança escolar obligatòria. Es codifica amb una S per als alumnes exempts i es deixa en blanc per a la
resta.
*45. PLAEXP. Camp d’una posició per a
indicar-hi els estudis anteriors de l’alumne/
a. Està codificat.
*46. PAIS_RESI. Camp de tres posicions per a indicar-hi el codi del país de residència. Si està en blanc correspon a
Espanya.
*47. CONVOC. Camp d’una posició per
a indicar-hi el número de la convocatòria en
què es matricula l’alumne/a de batxillerat.
*48. QUA1. Qualificació mitjana del primer curs en funció del pla d’estudis de
l’expedient. S’indica amb dues xifres decimals.

*49. QUA2. Qualificació mitjana del segon
curs en funció del pla d’estudis de l’expedient. S’indica com QUA1.
*50. QUA3. Qualificació mitjana del tercer curs en funció del pla d’estudis de l’expedient. S’indica com QUA1.
*51. INDICADOR1. Camp d’una posició que
indica si la nota QUA1 ha de fer mitjana (en
aquest cas, deixeu-lo en blanc) amb la resta
de cursos o no (si és així, escriviu-hi N).
*52. INDICADOR2. Camp d’una posició que
indica si la nota QUA2 ha de fer mitjana (en
aquest cas, deixeu-lo en blanc) amb la resta
de cursos o no (si és així, escriviu-hi N).
*53. INDICADOR3. Camp d’una posició que
indica si la nota QUA3 ha de fer mitjana (en
aquest cas, deixeu-lo en blanc) amb la resta
de cursos o no (si és així, escriviu-hi N).
*54. OPCIO. Camp de 2 posicions que
indica l’opció que l’alumne/a ha escollit amb
vista a les proves d’accés a la universitat.
55. ACI. Camp d’una posició per a indicar-hi el document acreditatiu que ha aportat l’alumne/a de NEE. Està codificat.

56 ENSCAST. Camp d’una posició per a
indicar-hi si l’alumne/a d’educació infantil o
primària ha de rebre atenció individualitzada en castellà.
57. C_MUNNAIX. Camp de 5 posicions
per a indicar-hi el codi del municipi de naixement de l’alumne/a.
58. N_MUNNAIX. Camp de 30 posicions
per a indicar-hi el nom del municipi de naixement de l’alumne/a si no es correspon
amb cap de codificat.
59. PAIS_NAIX. Camp de 3 posicions per
a indicar-hi el país de naixement de l’alumne/a. Està codificat.
60. PROV_NAIX. Camp de 2 posicions
per a indicar-hi la província de naixement de
l’alumne/a. Està codificat.
61. ERROR. Camp de 60 posicions, que
ha d’estar en blanc.

Nota: els camps senyalats amb * davant
del número, ha d’emplenar-los només
l’alumnat que ha de fer les PAAU.
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