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1. Introducció 

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, 
sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del 
sector públic, estableix que el 23 de setembre de 2020 tots els webs dels organismes 
públics han de ser totalment accessibles, i que tinguin una declaració d'accessibilitat que així 
ho acrediti. Així tota la informació que es difongui en els webs dels organismes públics ha de 
ser accessible per a tothom i des de qualsevol dispositiu.  

L'aplicació d'aquesta Directiva, que va entrar en vigor el 22 de desembre de 2016, s'ha de 
produir forma gradual per tal que tots els organismes puguin adaptar-ne els webs i les 
aplicacions mòbils. 

La Direcció General d'Atenció Ciutadana del Departament de la Vicepresidència, Economia i 
Hisenda ha previst el calendari d'aplicació següent: 
- 20 de setembre de 2019: obligació per als webs nous publicats després del 20 de 

setembre de 2018. 
- 20 de setembre de 2020: obligació per a tots els webs publicats. 
- 23 de juny de 2021: obligació per a les aplicacions mòbils. 

2. Objectiu 

Per poder garantir el compliment d'aquesta normativa, el Departament d'Educació elabora 
aquest Pla d'accessibilitat, que té com a objectiu principal identificar i planificar les 
actuacions necessàries per assolir les condicions d'accessibilitat en la comunicació del 
Departament. 

Es tracta d'un pla d'actuació que té com a finalitat fer accessible gradualment els webs 
gestionats pel Departament d'Educació i altres que formen part de l'inventari de webs a fi 
que totes les persones puguin accedir lliurement i sense obstacles a la informació. 

3. Abast 

Aquest Pla d'accessibilitat preveu actuar en els tres àmbits següents: 

- Webs 
 departamentals 
 de centres educatius 
 de serveis educatius 
 d'organismes i entitats públics 

- Documents que es publiquen en els webs 
- Aplicacions informàtiques 
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A l'annex 1 es relacionen els webs que estan recollits a l'inventari del Departament, que està 
validat per la Direcció General d'Atenció Ciutadana (DGAC). No obstant això, cal valorar si 
és viable la continuació de tots els webs. 

Així mateix, els documents publicats en els webs i portals del Departament també són 
objecte d'aquest Pla, per garantir i mantenir l'accessibilitat dels webs on estan allotjats. 

Pel que fa a les aplicacions informàtiques, l'inventari de les quals es detalla a l'annex 2, 
seran objecte de ser accessibles quan en les seves funcions es produeixi una interacció per 
part de la ciutadania o del personal dels centres educatius. 

4. Fases  

Aquest Pla avalua el nivell d'accessibilitat actual, defineix les actuacions necessàries per 
adaptar-ne l'accessibilitat, i valora, prioritza i proposa les fases perquè s'assoleixi, que són 
les següents: 

Primera fase. Anàlisi: diagnosi de les condicions existents 

- Identificar i planificar les actuacions necessàries per assolir les condicions d'accessibilitat 
en la comunicació del Departament. 

- Revisar tots els elements que inclouen els webs (pàgines web, fitxers i vídeos), per donar 
compliment al nivell mitjà d'accessibilitat, la Doble-A (AA).  

- Disposar del nombre i la relació d'aplicacions informàtiques que interaccionen amb la 
ciutadania i amb els centres. 

Segona fase. Definició de les actuacions 

- Fixar els períodes més òptims per treballar cada web. 
- Donar criteris per fer els documents que es publiquen als diferents webs per fer-los 

accessibles. 
- Conscienciar les unitats departamentals de la importància de l'accessibilitat i dels riscos 

de no fer-ho. 
- Portar a terme diferents formacions a les unitats que elaboren documents per publicar als 

webs departamentals. 
- Elaborar una fitxa per cada web, que reflecteixi la situació de partida i les fites que s'han 

d'assolir, així com el període per aconseguir-ho. 
- Preveure la contractació d'una empresa per a l'auditoria i consultoria en temes 

d'accessibilitat, en el cas que es consideri necessari. 
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Tercera fase. Valoració i priorització 

Per complir la data que marca la Directiva europea, a l'hora de fer els webs accessibles, 
s'estableixen els criteris de prioritat següents: 

- Criteri 1, els webs que s'editin amb el gestor corporatiu GECO+. 
- Criteri 2, els webs amb disseny responsiu. 
- Criteri 3, els webs amb el nombre de visites més elevat. 
- Criteri 4, els webs amb un nombre elevat de documents i/o fitxers actualitzats. 

La relació de webs que es prioritzen amb relació a cada criteri i l'ordre resultant es detallen a 
l'annex 3. 

Pel que fa a les aplicacions informàtiques, els criteris de priorització són els següents: 

- Priorització alta: si s'adrecen a la ciutadania encara que només sigui en una de les 
aplicacions que forma part del sistema d'informació. 

- Priorització mitjana: si s'adrecen als centres educatius. 
- Priorització baixa: si són sistemes d'informació que utilitzen només els serveis centrals i/o 

serveis territorials del Departament. 

Quarta fase. Execució: compliment de les actuacions per assolir l'accessibilitat 

Atès el gran volum de webs i documents publicats del Departament d'Educació, i amb 
l'objectiu de poder portar a terme aquest Pla, es crearà el centre de competència 
d'accessibilitat del Departament d'Educació. 

El centre serà un òrgan transversal del Departament que estarà integrat per persones del 
Servei de Difusió i del Servei de Cultura Digital, atès que són les dues unitats que gestionen 
i editen els webs departamentals, i coordinat pel Servei de Difusió. 

També s'hi incorporarà personal de l'Àrea TIC quan es portin a terme les actuacions 
adreçades a aplicar l'accessibilitat en les aplicacions informàtiques. 

Les funcions d'aquest centre seran les següents: 

- Portar a terme les actuacions que s'estableixen en aquest Pla. 
- Vetllar pel compliment de les actuacions previstes. 
- Donar suport i assessorament al personal del Departament i als centres i serveis 

educatius. 
- Fer el seguiment cada dos mesos del grau d'assoliment del Pla fins que finalitzi. 
- Un cop assolida l'accessibilitat, avaluar dues vegades a l'any tots els webs per garantir 

permanentment el compliment de l'accessibilitat. 
- Establir la fitxa web com a instrument de mesura. 
- Reflectir, a la fitxa del web, el grau d'avançament mensual amb l'eina de suport 

Siteimprove. 
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- Vetllar perquè la trajectòria d'avançament sigui correcta i, en cas negatiu, proposar 
actuacions per corregir-la. 

5. Planificació d'actuacions  

- Formació: 
 Formació en accessibilitat a les persones que integren el Servei de Difusió i el Servei 

de Cultura Digital. 
 Inclusió de la formació en accessibilitat al Pla de formació 2020 del Departament. 
 Impartició de tallers i/o seminaris en accessibilitat a totes les unitats i serveis 

territorials del Departament. 

- Foment de la cultura de l'accessibilitat a l'organització: 
 Elaboració de material de difusió (infografia, vídeo...). 

- Foment de la cultura de l'accessibilitat als centres i serveis educatius: 
 Elaboració de pautes per als webs dels centres i serveis educatius que utilitzin la 

plataforma Nodes. 
 Elaboració de pautes per als webs dels centres i serveis educatius que no estiguin a 

la plataforma Nodes. 
 Publicació al Portal de centres de les pautes d'accessibilitat. 

- Accés a eines i recursos: 
 Detecció de les eines necessàries. 
 Coordinació amb l'Àrea TIC perquè totes les estacions de treball disposin de les 

eines. 
 Disposar d'una estació de treball amb instal·lació de lector per poder validar 

l'accessibilitat dels continguts abans de la publicació (Servei de Difusió i Servei de 
Cultura Digital). 

 Publicació de plantilles accessibles a la intranet del Departament. 

6. Pressupost 

Pel que fa als webs, es preveu únicament una despesa en els àmbits següents: 
- Formació al personal del Servei de Difusió i Servei de Cultura Digital. 
- Maquinari i programari per validar i auditar l'accessibilitat. 

En canvi, en el cas de les aplicacions informàtiques, s'ha de preveure pressupost per a les 
actuacions següents: 

- Per fer les adaptacions de les aplicacions. 
- Per implementar la guia d'estils transversal d'aplicacions del Departament 

d'Educació. 

Finalment, la resta d'actuacions tenen cost estructural. 
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7. Actuacions que s'han fet 

Des de l'inici de l'any 2019, i sota la coordinació de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, 
s'han portat a terme diferents actuacions que han incidit en la millora de l'accessibilitat en els 
webs editats en GECO+. 

Aquestes actuacions s'han encaminat a la millora dels textos, taules, imatges i documents, i 
es preveu que finalitzin en acabar l'any 2019. 

8. Calendari global d'actuacions 

Actuació Període 

Creació del centre de competència d'accessibilitat  Octubre de 2019  

Previsió de contractació d'una empresa  
4t trimestre de 2019 
(condicionat al pressupost 
de 2020) 

Formació al Servei de Difusió i Servei de Cultura 
Digital 

4t trimestre de 2019 
(condicionat al pressupost 
de 2020) 

Formació en accessibilitat a les unitats del 
Departament 1r i 2n trimestre de 2020 

Publicació del vídeo d'accessibilitat 4t trimestre de 2019 

Elaboració de pautes per a la creació de documents 
accessibles  1r trimestre de 2020 

Elaboració de pautes per als webs de centres i 
serveis educatius amb plataforma Nodes* 2n trimestre de 2020 

Elaboració de pautes per als webs de centres i 
serveis educatius sense plataforma Nodes* 2n trimestre de 2020 

*Publicació de les pautes d'accessibilitat perquè cada centre i servei educatiu facin accessibles els seus webs. 
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9. Calendari d'implantació de l'accessibilitat en els webs 

Títol del web Domini Finalització 

Departament 
d'Educació http://ensenyament.gencat.cat 2n trimestre de 2020 

XTEC, Xarxa 
Telemàtica 
Educativa de 
Catalunya 

http://xtec.gencat.cat 2n trimestre de 2020 

Estudiar a 
Catalunya http://queestudiar.gencat.cat 

Condicionat a la 
migració a disseny 
responsiu 

Consell Superior 
Avaluació 
Sistema Educatiu 

http://csda.gencat.cat 3r trimestre de 2020 

Família i escola http://familiaiescola.gencat.cat 4t trimestre de 2020 

Avaluació i 
acreditació de 
competències 
professionals 

http://acreditat.gencat.cat 3r trimestre de 2020 

Institut Català de 
Qualificacions 
Professionals 

http://icqp.gencat.cat 4t trimestre de 2020 

CatSkills http://catskills.gencat.cat 4t trimestre de 2020 

Consell Escolar 
de Catalunya http://consellescolarcat.gencat.cat 3r trimestre de 2020 

Consell Català de 
Formació 
Professional 

http://consellfp.gencat.cat 
Condicionat a la 
creació de l'Agència 
catalana de l'FP 

Edu365 http://edu365.cat 3r trimestre de 2020 

La resta de webs que consten a l'inventari i aplicacions informàtiques no es podran iniciar els 
treballs de compliment de l'accessibilitat fins al gener del 2021. 

http://ensenyament.gencat.cat/
http://xtec.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
http://csda.gencat.cat/
http://familiaiescola.gencat.cat/
http://acreditat.gencat.cat/
http://icqp.gencat.cat/
http://catskills.gencat.cat/
http://consellescolarcat.gencat.cat/
http://consellfp.gencat.cat/
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Annex 1. Inventari de webs del Departament 

Aquest inventari ha estat validat per la Direcció General d'Atenció Ciutadana (DGAC). 

Títol del web  Domini 

Avaluació i acreditació de 
competències 
professionals 

http://acreditat.gencat.cat 

CatSkills http://catskills.gencat.cat 

Consell Català de 
Formació Professional http://consellfp.gencat.cat  

Consell Escolar de 
Catalunya http://consellescolarcat.gencat.cat 

Consell Superior 
Avaluació Sistema 
Educatiu 

http://csda.gencat.cat 

Departament d'Educació http://ensenyament.gencat.cat 

Família i escola http://familiaiescola.gencat.cat 

Institut Català de 
Qualificacions 
Professionals 

http://icqp.gencat.cat 

Estudiar a Catalunya http://queestudiar.gencat.cat 

XTEC, Xarxa Telemàtica 
Educativa de Catalunya http://xtec.gencat.cat 

Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya http://www.jonc.cat 

Edu365 http://www.edu365.cat 

IOC - Institut Obert de 
Catalunya http://ioc.xtec.cat/educacio 

Consorci d'Educació de 
Barcelona http://www.edubcn.cat 

http://acreditat.gencat.cat/
http://catskills.gencat.cat/
http://consellfp.gencat.cat/ca/
http://consellescolarcat.gencat.cat/
http://csda.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/
http://familiaiescola.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
http://xtec.gencat.cat/
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Títol del web  Domini 

Escola Superior de 
Música de Catalunya 
(ESMUC) 

http://www.esmuc.cat 

Àgora http://agora.xtec.cat/moodle/moodle 

Àgora EOI https://agora-eoi.xtec.cat/eoi/moodle/login/index.php 

Serveis educatius http://serveiseducatius.xtec.cat 

Projectes http://projectes.xtec.cat 

Nodes http://agora.xtec.cat/nodes 

Pyierene FP http://pyirenefp.eu 

Transfer INN http://transferinn.eu 

Sinapsi http://sinapsi.xtec.cat 

Odissea http://odissea.xtec.cat  

Ateneu http://ateneu.xtec.cat 

Alexandria http://alexandria.xtec.cat/ 

Clic http://clic.xtec.cat 

Merlí http://merli.xtec.cat/merli/cerca/directoriInicial.jsp 

XTECBlocs http://blocs.xtec.cat 

Educat http://educat.xtec.cat 

Linkat http://linkat.xtec.cat/portal/index.php 

Descàrregues Linkat http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/portal/index.php 

ARC http://apliense.xtec.cat/arc 

Col·leccions en xarxa https://apliense.xtec.cat/e13_colex 

http://www.esmuc.cat/
https://agora-eoi.xtec.cat/eoi/moodle/login/index.php
http://projectes.xtec.cat/
http://ateneu.xtec.cat/
http://alexandria.xtec.cat/
http://merli.xtec.cat/merli/cerca/directoriInicial.jsp
http://linkat.xtec.cat/portal/index.php
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/portal/index.php
http://apliense.xtec.cat/arc
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Títol del web  Domini 

Llocs Xtec http://llocs.xtec.cat 

Calendari Xtec http://calendari.xtec.cat 

Grups Xtec http://grups.xtec.cat 

Webs de centres* http://nomdecentre.xtec.cat 

Catalunya professional http://fp.gencat.cat/cat_prof 

Mapa escolar de 
Catalunya http://mapaescolar.gencat.cat 

Correu http://correuweb.xtec.cat 

*Els webs de centres i serveis educatius que no estan fets amb la plataforma Nodes queden 
fora de l'abast del Pla d'accessibilitat del Departament d'Educació. 

  

http://mapaescolar.gencat.cat/
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Annex 2. Inventari d'aplicacions informàtiques 

Nom del sistema 
d'informació URL de producció 

Sistema de Gestió de 
Subministraments (SGS)   

Gestió de títols no universitaris 
(Títols) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_rta/p0
1.identificacio 

Generació de l'estadística 
(Estadística)   

Processos generals del Dept. 
d'Educació (ENS) N/A 

Beques d'alumnes 
d'ensenyaments no 
universitaris (Beques) 

http://dps.intranet.gencat.cat/jov_subvencions/AppJava/Fl
owControl 

Gestió dels centres docents i 
no docents (CDE) 

Accés per emulador a Host IBM3090. Entrada TPX de 
CTTI. IDMSEN / CDE 

Col·locació del professorat 
(ColProf)   

Despeses de funcionament 
dels centres (Despeses) N/A 

Expedients dels centres 
docents privats (EXP) N/A 

Llocs de centres públics (LLO)   

Oposicions als cossos docents 
i als de personal laboral (OPO) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2015006:1 

Gestió acadèmica, 
administrativa i campus virtual 
de l'ESDAP (GES-ISA) 

http://apliense.xtec.cat/gesisa 

Sistema analític d'indicadors 
corporatius 

https://bi1.extranet.gencat.cat/BI 
https://bi1.intranet.gencat.cat/BI 

Gestió de la planificació i 
seguiment d'equipaments TIC https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gepse 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_rta/p01.identificacio
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_rta/p01.identificacio
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Nom del sistema 
d'informació URL de producció 

Gestió de les proves d'obtenció 
de títols i certificats dels 
alumnes (GSA) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2012015 

Peticions de material TIC dels 
centres docents i serveis 
educatius (MTC) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_mtc 

Sistema d'administració i gestió 
acadèmica dels centres 
docents públics (SAGA) 

https://saga.xtec.cat/entrada/nodes 

Sistema d'intercanvi 
d'informació https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_sii 

Taules mestres https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2011009 

Estudiar a Catalunya http://queestudiar.gencat.cat 

Fitxa informativa de l'estudi http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=FIE 

Homologació de títols no 
universitaris 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2011008 

Preinscripció, admissió i 
vacants https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_aup 

Web del Departament 
d'Educació http://ensenyament.gencat.cat 

Gestió telemàtica d'activitats de 
formació https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gtaf/inici 

Certificats de formació del 
professorat https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_cert 

Sistema d'allotjament múltiple 
de Moodle i d'intranets (Àgora) 

http://agora.xtec.cat/portal 
http://agora.xtec.cat/moodle/moodle 
http://agora.xtec.cat/nom_centre/moodle 
http://agora.xtec.cat/nom_centre/intranet 
http://intraweb.xtec.cat/web/index.php 

http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=FIE
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Nom del sistema 
d'informació URL de producció 

Biblioteca de recursos digitals 
(Alexandria) http://alexandria.xtec.cat 

Gestió de col·leccions de fitxes 
(Col·lex) http://aplitic.xtec.cat/e13_colex 

Portal de continguts educatius 
per a la comunitat educativa 
(Edu365) 

http://www.edu365.cat/ 

Guia d'aprenentatge interactiu 
de català (Galí) http://clic.xtec.cat/gali/ 

Catàleg de llibres virtuals 
(Prestatgeria) http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/prestatgeria 

Distribució educativa de 
GNU/Linux (Linkat) http://linkat.xtec.cat/portal/index.php 

Entorn virtual de formació del 
professorat i PAS (Odissea) http://odissea.xtec.cat 

Petites històries (PHis) http://apliense.xtec.cat/petites_histories 

Quaderns virtuals (Qvirt) http://clic.xtec.cat/qv_web/es/index.htm 

Resultats de les eleccions als 
consells escolars (RECE) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2010041 

Plataforma de blogs per a 
professors i centres docents 
(XTECBlocs) 

http://blocs.xtec.cat 

Suport a l'ús d'aplicacions PL 
de creació d'activitats 
educatives multimèdia (ZClic) 

http://clic.xtec.cat 

Gestió de biblioteques als 
centres docents (EPERGAM) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam 

Ajuts del Fons Social (AFD) https://aplicacions.xtec.cat/pls/e13_afd 

Ajuts sortides professorat 
(ASD) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2010010 
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Nom del sistema 
d'informació URL de producció 

Borsa de treball de personal 
interí/substitut docent (BOR) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_bor 

Gestió del procés de selecció 
dels directors dels centres 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_cmd_
ges 

Gestió dels centres privats amb 
ensenyaments concertats 
(GConcert) 

N/A 

Gestió de les titulacions i les 
especialitats 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2011014  
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2011914 

Gestió de sol·licituds docents 
(GSD) http://aplitic.xtec.cat/e13_gsd_estiu_admin 

Assignació de càrrecs docents 
no directius http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_ecnd 

Eleccions sindicals (ES) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_ese/Flow
Control 

Publicació resultats (PUB) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2012006 

Planificació de l'oferta 
educativa (POE) http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_poe 

Catàleg de la formació 
professional 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_cfp 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_cfp_icqp 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_cfp_dogc 

Seguiment de la matrícula dels 
programes de qualificació 
professional inicial 

https://bi1.extranet.gencat.cat/BI 
https://bi1.intranet.gencat.cat/BI 

Gestió dels PQPI 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
PQPI 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
PFI 
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Nom del sistema 
d'informació URL de producció 

Gestió de la Inspecció https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2007001 

Intranet i portals de centres 
(intranet) 

http://educacio.gencat.cat/portaldecentre 
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntr
anet/Inici/PortalCentres 
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntr
anet/Inici/IniciIntranet 

Avaluació del personal docent https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_ape/ 

Fitxa de centre https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_fdc 

Administració SSO_SM 
(SSO_SM) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
SSO 

Administració de recursos per a 
l'accés a les aplicacions web 
(AWA) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
awa 

Aplicació de recursos al 
currículum http://apliense.xtec.cat/arc/ 

Suport a la gestió de les 
escoles oficials d'idiomes N/A 

Avaluació d'alumnes 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
A4S  
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
A6P 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
AGD 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2010039 

Catàleg d'aplicacions 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=I
NAPDEP 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=I
NAPDEP_PUBLI 

Catàleg de serveis web https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
cws 
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Nom del sistema 
d'informació URL de producció 

Exàmens INS Illa dels Banyols 
(exàmens) N/A 

Qüestionaris per als centres 
docents 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2012013 

Gestió de convenis 

+Aplicació 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
GCO 
+Consulta publica 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
GCO1143 

Formació del personal 
d'administració i serveis (FPAS) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2008010 

Borsa de treball de personal 
d'administració i serveis 
(BorPas) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_borpas_
gicar/ 

Generació del carnet docent 
per al professorat (CDocent) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
504 

Planificació i construcció 
d'obres N/A 

Reserva de sales Ensenyament https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
RESERVA_SALES  

Activitats d'innovació dels 
centres docents 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
144 

Contractacions de les 
construccions escolars pels 
serveis territorials (CONTST) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2009004 

Iniciatives TIC de les unitats 
administratives (Cartera) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
CARTERA  

Gestió de les tasques de 
l'assessoria jurídica (Jurídic) N/A 
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Nom del sistema 
d'informació URL de producció 

Gestió del cens del personal i 
dels recursos assignats 
(OrgDept) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
173 

Gestió d'ingressos https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
GIN 

Classe sense fums 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
129  
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
148 

Inscripcions a actes (Iactes) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
502 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
130 

Integració d'entorns virtuals 
d'aprenentatge (Marsupial) http://mps-xtec.educat1x1.cat/ 

Oferta educativa dels centres 
docents (OfeEdu) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
ofe_edu 

Qüestionari d'orientació a les 
famílies http://apliense.xtec.cat/orientat/web/questionari.php  

Qüestionari sobre la situació de 
la biblioteca escolar Puntedu 
(Puntedu) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
124 

Control d'assumptes de la 
conseller/a N/A 

Sistema d'allotjament múltiple 
de Moodle i d'intranets de les 
escoles oficials d'idiomes 
(Àgora EOI) 

http://agora-eoi.xtec.cat/portal 
https://agora-eoi.xtec.cat/eoi/moodle 
http://agora-eoi.xtec.cat/nom_centre/moodle 
http://agora-eoi.xtec.cat/nom_centre/intranet 

Recursos educatius en línia merli.xtec.cat 

SI IOC: Gestió acadèmica i 
administrativa de l'Institut Obert 
de Catalunya 

ioc.xtec.cat 

http://apliense.xtec.cat/orientat/web/questionari.php
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Nom del sistema 
d'informació URL de producció 

Web Família i Escola (WebFE) http://familiaiescola.gencat.cat 

Avaluació i acreditació de 
competències professionals 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2011023 

Acreditació de directiu 
professional docent 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2011028 

Gestió econòmica i comptable 
per a les llars d'infants 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
GEL 

Publicacions de llistes i 
resultats de convocatòries 
(OVTPubli) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2011025 

Gestió i seguiment dels 
diferents projectes de centres 
(PDCentre) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
pdcentre 

Inscripció dels centres a la 
convocatòria ORATÒRIA 
(Oratòria) 

  

Aplicació d'enviament de 
correus (MSG) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
msg 

Inscripció dels centres a les 
trobades de cant coral (Corals) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2011022 

Sol·licituds de participació dels 
centres a les activitats dels 
CDA (Camps) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
camps 

Ajuts i subvencions d'activitats 
extraescolars en llengües 
estrangeres (ASAELE) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
asaele 

Qüestionaris sobre les aules 
d'acollida (ACO) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2010017 

Aplicacions de gestió dels 
serveis territorials (ApliST)  https://apliense.xtec.cat/aplisstt 
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Nom del sistema 
d'informació URL de producció 

Wiki d'activitats formatives i 
recursos per treballar a les 
aules (Ateneu) 

http://ateneu.xtec.cat 

Seguiment de la participació en 
una vaga (Vaga) http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=115 

Gestió del càlcul i publicació de 
les plantilles docents dels 
centres docents públics (PLD) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
2011001 

Mòduls específics dels docents 
del GIP (SIPPRO)   

Pràctiques d'estudiants dels 
graus de mestre i màster del 
professorat de secundària 
(Pract) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
PRACTICUM 

Catalunya Professional http://fp.gencat.cat/cat_prof/ 

ESFERA https://bfgh.aplicacions.ensenyament.gencat.cat/bfgh/#/ 

Sistema d'informació 
d'Ensenyaments N/A 

Cercador de centres d'FP amb 
mesures flexibilitzadores (CMF) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
CMF 

Gestió de l'escolarització dels 
alumnes de Catalunya 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
GEDAC 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
GEDAC_SOL:CAT (Telemàtica antiga Català) 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
GEDAC_SOL:ESP (Telemàtica antiga Castella) 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
20160079072543618:CAT (Telemàtica Català) 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
20160079072543618:ESP (Telemàtica Castellà) 
https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p
=20160079072543618:102 (Electrònica Català)  
https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p
=20160079072543618:101 (Electrònica Castellà) 

https://bfgh.aplicacions.ensenyament.gencat.cat/bfgh
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
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Nom del sistema 
d'informació URL de producció 

SI RALC: Registre d'alumnes 
de Catalunya 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
RALC 

Dades de personal https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
PER 

XTEC http://xtec.gencat.cat 

Processos associats al 
batxillerat 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
PEBAX 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
PEBAC 

Mapa de l'oferta educativa http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaofertaedu
cativa 

AGIN https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
AGIN 

Entorn d'explotació de dades 
(EED) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
EED 

Enquestes https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
ENQ 

SICEN https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
mflex 

Portal de centres i intranet   

Guia d'estils APEX del 
Departament d'Educació 
(GESTILS) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=
gestils 

  

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=RALC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=RALC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=PER
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=PER
http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaofertaeducativa
http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaofertaeducativa
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=AGIN
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=AGIN
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Annex 3. Webs departamentals 

Criteri 1: webs editats amb el gestor de continguts GECO+ 

Títol del web  Domini 

Avaluació i acreditació de 
competències professionals http://acreditat.gencat.cat 

CatSkills http://catskills.gencat.cat 

Consell Català de Formació 
Professional http://consellfp.gencat.cat 

Consell Escolar de 
Catalunya http://consellescolarcat.gencat.cat 

Consell Superior Avaluació 
Sistema Educatiu http://csda.gencat.cat 

Departament d'Educació http://ensenyament.gencat.cat 

Família i escola http://familiaiescola.gencat.cat 

Institut Català de 
Qualificacions Professionals http://icqp.gencat.cat/ 

Estudiar a Catalunya http://queestudiar.gencat.cat 

XTEC, Xarxa Telemàtica 
Educativa de Catalunya http://xtec.gencat.cat 

Criteri 2: webs amb disseny responsiu 

Títol del web  Domini Disseny responsiu 

Avaluació i 
acreditació de 
competències 
professionals 

http://acreditat.gencat.cat no 

CatSkills http://catskills.gencat.cat no 

http://acreditat.gencat.cat/
http://catskills.gencat.cat/
http://consellfp.gencat.cat/ca/
http://consellescolarcat.gencat.cat/
http://csda.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/
http://familiaiescola.gencat.cat/
http://icqp.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
http://xtec.gencat.cat/
http://acreditat.gencat.cat/
http://catskills.gencat.cat/
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Títol del web  Domini Disseny responsiu 

Consell Català de 
Formació 
Professional 

http://consellfp.gencat.cat/ca/ no 

Consell Escolar de 
Catalunya http://consellescolarcat.gencat.cat no 

Consell Superior 
Avaluació Sistema 
Educatiu 

http://csda.gencat.cat no 

Departament 
d'Educació http://ensenyament.gencat.cat sí 

Família i escola http://familiaiescola.gencat.cat no 

Institut Català de 
Qualificacions 
Professionals 

http://icqp.gencat.cat/ no 

Estudiar a 
Catalunya http://queestudiar.gencat.cat no 

XTEC, Xarxa 
Telemàtica 
Educativa de 
Catalunya 

http://xtec.gencat.cat sí 

Criteri 3: webs amb el nombre de visites més elevat* 

Títol del web  Domini Nombre de visites 

Avaluació i 
acreditació de 
competències 
professionals 

http://acreditat.gencat.cat 376.215 

CatSkills http://catskills.gencat.cat 52.526 

Consell Català de 
Formació 
Professional 

http://consellfp.gencat.cat/ca/ 19.876 

http://consellfp.gencat.cat/ca/
http://consellescolarcat.gencat.cat/
http://csda.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/
http://familiaiescola.gencat.cat/
http://icqp.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
http://xtec.gencat.cat/
http://acreditat.gencat.cat/
http://catskills.gencat.cat/
http://consellfp.gencat.cat/ca/
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Títol del web  Domini Nombre de visites 

Consell Escolar de 
Catalunya http://consellescolarcat.gencat.cat 38.607 

Consell Superior 
Avaluació Sistema 
Educatiu 

http://csda.gencat.cat 2.956.505 

Departament 
d'Educació http://ensenyament.gencat.cat 32.966.165 

Família i escola http://familiaiescola.gencat.cat 513.596 

Institut Català de 
Qualificacions 
Professionals 

http://icqp.gencat.cat/ 100.868 

Estudiar a 
Catalunya http://queestudiar.gencat.cat 28.360.924 

XTEC, Xarxa 
Telemàtica 
Educativa de 
Catalunya 

http://xtec.gencat.cat 21.123.354 

*Es comptabilitzen les visites corresponents a l'any 2018. 

Criteri 4: webs que tenen un nombre elevat de documents i/o fitxers actualitzats 

Títol del web  Domini Nombre de 
documents 

Avaluació i 
acreditació de 
competències 
professionals 

http://acreditat.gencat.cat 23 

CatSkills http://catskills.gencat.cat 31 

Consell Català de 
Formació 
Professional 

http://consellfp.gencat.cat/ca/ 165 

Consell Escolar de 
Catalunya http://consellescolarcat.gencat.cat 168 

http://consellescolarcat.gencat.cat/
http://csda.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/
http://familiaiescola.gencat.cat/
http://icqp.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
http://xtec.gencat.cat/
http://acreditat.gencat.cat/
http://catskills.gencat.cat/
http://consellfp.gencat.cat/ca/
http://consellescolarcat.gencat.cat/
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Títol del web  Domini Nombre de 
documents 

Consell Superior 
Avaluació Sistema 
Educatiu 

http://csda.gencat.cat 867 

Departament 
d'Educació http://ensenyament.gencat.cat 3.319 

Família i escola http://familiaiescola.gencat.cat 32 

Institut Català de 
Qualificacions 
Professionals 

http://icqp.gencat.cat/ 164 

Estudiar a 
Catalunya http://queestudiar.gencat.cat 159 

XTEC, Xarxa 
Telemàtica 
Educativa de 
Catalunya 

http://xtec.gencat.cat 5.667 

Ordre d'actuació 

Un cop aplicats aquests criteris, l'ordre d'actuació que se seguirà perquè aquests webs 
compleixin les pautes d'accessibilitat és el següent: 

Núm. 
d'ordre Títol del web  Domini 

1 Departament d'Educació http://ensenyament.gencat.cat 

2 XTEC, Xarxa Telemàtica 
Educativa de Catalunya http://xtec.gencat.cat 

3 Estudiar a Catalunya http://queestudiar.gencat.cat 

4 
Consell Superior Avaluació 
Sistema Educatiu http://csda.gencat.cat 

5 Família i escola http://familiaiescola.gencat.cat 

http://csda.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/
http://familiaiescola.gencat.cat/
http://icqp.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
http://xtec.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/
http://xtec.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
http://csda.gencat.cat/
http://familiaiescola.gencat.cat/
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Núm. 
d'ordre Títol del web  Domini 

6 Avaluació i acreditació de 
competències professionals http://acreditat.gencat.cat 

7 Institut Català de Qualificacions 
Professionals http://icqp.gencat.cat 

8 CatSkills http://catskills.gencat.cat 

9 Consell Escolar de Catalunya http://consellescolarcat.gencat.cat 

10 Consell Català de Formació 
Professional http://consellfp.gencat.cat 

  

http://acreditat.gencat.cat/
http://icqp.gencat.cat/
http://catskills.gencat.cat/
http://consellescolarcat.gencat.cat/
http://consellfp.gencat.cat/


 

 

27/35 

Annex 4. Sistemes d'informació departamentals 

Criteri 1: Sistemes d'informació que van adreçats a la ciutadania encara que només sigui en 
una de les aplicacions que forma part del sistema d'informació 

Nom del sistema d'informació URL 

Gestió de títols no universitaris (Títols) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13
_rta/p01.identificacio 

Beques d'alumnes d'ensenyaments no 
universitaris (Beques) 

http://dps.intranet.gencat.cat/jov_subvencions/AppJ
ava/FlowControl 

Col·locació del Professorat (ColProf)   

Oposicions als cossos docents i als de 
personal laboral (OPO) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=2015006:1 

Gestió acadèmica, administrativa i campus 
virtual de l'ESDAP (GES-ISA) http://apliense.xtec.cat/gesisa 

Gestió de les proves d'obtenció de títols i 
certificats dels alumnes (GSA) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=2012015 

Estudiar a Catalunya http://queestudiar.gencat.cat 

Fitxa informativa de l'estudi http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=FIE 

Homologació de títols no universitaris https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=2011008 

Web del Departament d'Educació http://ensenyament.gencat.cat 

Gestió telemàtica d'activitats de formació https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gtaf/
inici 

Certificats de formació del professorat https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13
_cert 

Sistema d'allotjament múltiple de Moodle i 
d'intranets (Àgora) 

http://agora.xtec.cat/portal/ 
http://agora.xtec.cat/moodle/moodle/ 
http://agora.xtec.cat/nom_centre/moodle/ 
http://agora.xtec.cat/nom_centre/intranet/ 
http://intraweb.xtec.cat/web/index.php 

Biblioteca de recursos digitals (Alexandria) http://alexandria.xtec.cat/ 

Gestió de col·leccions de fitxes (Col·lex) http://aplitic.xtec.cat/e13_colex/ 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_rta/p01.identificacio
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_rta/p01.identificacio
http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=FIE
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Nom del sistema d'informació URL 

Portal de continguts educatius per a la 
comunitat educativa (Edu365) http://www.edu365.cat/ 

Guia d'aprenentatge interactiu de català (Galí) http://clic.xtec.cat/gali/ 

Catàleg de llibres virtuals (Prestatgeria) http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/prestatgeria/ 

Distribució educativa de GNU/Linux (Linkat) http://linkat.xtec.cat/portal/index.php 

Entorn virtual de formació del professorat i 
PAS (Odissea) http://odissea.xtec.cat/ 

Petites històries (PHis) http://apliense.xtec.cat/petites_histories/ 

Quaderns Virtuals (Qvirt) http://clic.xtec.cat/qv_web/es/index.htm 

Plataforma de blogs per a professors i centres 
docents (XTECBlocs) http://blocs.xtec.cat/ 

Suport a l'ús d'aplicacions PL de creació 
d'activitats educatives multimèdia (ZClic) http://clic.xtec.cat 

Borsa de treball de personal interí/substitut 
docent (BOR) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_bo
r 

Gestió del procés de selecció dels directors 
dels centres 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13
_cmd_ges/ 

Gestió dels centres privats amb ensenyaments 
concertats (GConcert) N/A 

Gestió de les titulacions i les especialitats 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=2011014  
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=2011914 

Gestió de sol·licituds docents (GSD) http://aplitic.xtec.cat/e13_gsd_estiu_admin 

Assignació de càrrecs docents no directius http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_
ecnd/ 

Eleccions Sindicals (ES) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_es
e/FlowControl 

Publicació resultats (PUB) https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=2012006 
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Catàleg de la formació professional 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_cfp 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_cfp
_icqp 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_cfp
_dogc 

Avaluació del personal docent 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13
_ape/ 

Fitxa de centre https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_fdc 

Administració de recursos per a l'accés a les 
aplicacions web (AWA) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=awa 

Aplicació de recursos al currículum http://apliense.xtec.cat/arc/ 

Suport a la gestió de les escoles oficials 
d'idiomes N/A 

Formació del personal d'administració i serveis 
(FPAS) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=2008010 

Borsa de treball de personal d'administració i 
serveis (BorPas) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_bo
rpas_gicar/ 

Generació del carnet docent per al professorat 
(CDocent) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=504 

Inscripcions a actes (Iactes) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=502 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=130 

Qüestionari d'orientació a les famílies http://apliense.xtec.cat/orientat/web/questionari.php  

Sistema d'allotjament múltiple de Moodle i 
d'intranets de les escoles oficials d'idiomes 
(Àgora EOI) 

http://agora-eoi.xtec.cat/portal/ 
https://agora-eoi.xtec.cat/eoi/moodle/ 
http://agora-eoi.xtec.cat/nom_centre/moodle/ 
http://agora-eoi.xtec.cat/nom_centre/intranet/ 

Recursos educatius en línia merli.xtec.cat 

SI IOC: Gestió acadèmica i administrativa de 
l'Institut Obert de Catalunya ioc.xtec.cat 

Web Família i Escola (WebFE) http://familiaiescola.gencat.cat 

http://apliense.xtec.cat/orientat/web/questionari.php
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Avaluació i acreditació de competències 
professionals 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=2011023 

Acreditació de directiu professional docent https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=2011028 

Publicacions de llistes i resultats de 
convocatòries (OVTPubli) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=2011025 

Wiki d'activitats formatives i recursos per 
treballar a les aules (Ateneu) http://ateneu.xtec.cat/ 

Catalunya Professional http://fp.gencat.cat/cat_prof/ 

Cercador de centres d'FP amb mesures 
flexibilitzadores (CMF) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=CMF 

Gestió de l'escolarització dels alumnes de 
Catalunya 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=GEDAC 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=GEDAC_SOL:CAT (Telemàtica antiga 
Català) 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=GEDAC_SOL:ESP (Telemàtica antiga 
Castella) 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=20160079072543618:CAT (Telemàtica 
Català) 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=20160079072543618:ESP (Telemàtica 
Castellà) 
https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/pls/ap
ex/f?p=20160079072543618:102 (Electrònica 
Català)  
https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/pls/ap
ex/f?p=20160079072543618:101 (Electrònica 
Castellà) 

SI RALC: Registre d'alumnes de Catalunya https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=RALC 

XTEC http://xtec.gencat.cat 

Processos associats al Batxillerat 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=PEBAX 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=PEBAC 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GEDAC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=RALC
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=RALC
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Mapa de l'oferta educativa http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaofe
rtaeducativa 

Enquestes https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=ENQ 

Portal de centres i intranet   

Guia d'estils APEX del Departament 
d'Educació (GESTILS) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/ape
x/f?p=gestils 

Criteri 2: Sistemes d'informació adreçats als centres educatius 

Nom del sistema d'informació URL de producció 

Generació de l'estadística (Estadística)   

Sistema analític d'indicadors corporatius https://bi1.extranet.gencat.cat/BI 
https://bi1.intranet.gencat.cat/BI 

Gestió de la planificació i seguiment 
d'equipaments TIC 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/g
epse 

Peticions de material TIC dels centres docents i 
serveis educatius (MTC) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_
mtc 

Sistema d'administració i gestió acadèmica dels 
centres docents públics (SAGA) https://saga.xtec.cat/entrada/nodes 

Sistema d'intercanvi d'informació 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_
sii/ 

Preinscripció, admissió i vacants https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e
13_aup 

Resultats de les eleccions als Consells Escolars 
(RECE) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=2010041 

Gestió de biblioteques als centres docents 
(EPERGAM) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/eper
gam 

Seguiment de la matrícula dels programes de 
qualificació professional inicial 

https://bi1.extranet.gencat.cat/BI 
https://bi1.intranet.gencat.cat/BI 

Gestió dels PQPI https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=PQPI 

http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaofertaeducativa
http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaofertaeducativa
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https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=PFI 

Avaluació d'alumnes 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=A4S  
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=A6P 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=AGD 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=2010039 

Qüestionaris per als centres docents 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=2012013 

Activitats d'innovació dels centres docents https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=144 

Classe sense fums 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=129  
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=148 

Oferta educativa dels centres docents (OfeEdu) 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=ofe_edu 

Qüestionari sobre la situació de la biblioteca 
escolar Puntedu (Puntedu) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=124 

Gestió econòmica i comptable per a les llars 
d'infants 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=GEL 

Gestió i seguiment dels diferents projectes de 
centres (PDCentre) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=pdcentre 

Inscripció dels centres a la convocatòria 
ORATORIA (Oratòria)   

Inscripció dels centres a les trobades de cant 
coral (Corals) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=2011022 

Sol·licituds de participació dels centres a les 
activitats dels CDA (Camps) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=camps 

Ajuts i subvencions d'activitats extraescolars en 
llengües estrangeres (ASAELE) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=asaele 
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Qüestionaris sobre les aules d'acollida (ACO) 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=2010017 

Aplicacions de gestió dels Serveis Territorials 
(ApliST)  https://apliense.xtec.cat/aplisstt/ 

Seguiment de la participació en una vaga (Vaga) http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=115 

Gestió del càlcul i publicació de les plantilles 
docents dels centres docents públics (PLD) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=2011001 

Pràctiques d'estudiants dels graus de mestre i 
màster del professorat de secundària (Pract) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=PRACTICUM 

Esfera https://bfgh.aplicacions.ensenyament.gencat.cat/
bfgh/#/ 

SICEN https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/a
pex/f?p=mflex 

Criteri 3: Sistemes d'informació utilitzats només pels serveis centrals i/o serveis territorials 

Nom del sistema 
d'informació URL de producció 

Sistema de Gestió de 
Subministraments (SGS)   

Processos generals del Dept. 
d'Educació (ENS) N/A 

Gestió dels centres docents i 
no docents (CDE) 

Accés per emulador a Host IBM3090. Entrada TPX de 
CTTI. IDMSEN / CDE 

Despeses de funcionament 
dels centres (Despeses) N/A 

Expedients dels centres 
docents privats (EXP) N/A 

Llocs de centres públics (LLO)   

Taules mestres https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2
011009 

https://bfgh.aplicacions.ensenyament.gencat.cat/bfgh
https://bfgh.aplicacions.ensenyament.gencat.cat/bfgh
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Ajuts del Fons Social (AFD) https://aplicacions.xtec.cat/pls/e13_afd 

Ajuts sortides professorat 
(ASD) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2
010010 

Planificació de l'oferta 
educativa (POE) http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_poe 

Gestió de la Inspecció https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2
007001 

Intranet i portals de centres 
(Intranet) 

http://educacio.gencat.cat/portaldecentre 
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntra
net/Inici/PortalCentres   
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntra
net/Inici/IniciIntranet 

Administració SSO_SM 
(SSO_SM) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=S
SO 

Catàleg d'aplicacions 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=I
NAPDEP 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=I
NAPDEP_PUBLI 

Catàleg de serveis web https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=c
ws 

Exàmens INS Illa dels Banyols 
(Exàmens) N/A 

Gestió de convenis 

+Aplicació 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=G
CO 
+Consulta publica 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=G
CO1143 

Planificació i construcció 
d'obres N/A 

Reserva de sales d'Educació https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=R
ESERVA_SALES  
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Contractacions de les 
construccions escolars pels 
serveis territorials (CONTST) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2
009004 

Iniciatives TIC de les unitats 
administratives (Cartera) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=C
ARTERA  

Gestió de les tasques de 
l'Assessoria Jurídica (Jurídic) N/A 

Gestió del cens del personal i 
dels recursos assignats 
(OrgDept) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=1
73 

Gestió d'ingressos https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=G
IN 

Integració d'entorns virtuals 
d'aprenentatge (Marsupial) http://mps-xtec.educat1x1.cat/ 

Control d'assumptes del 
conseller/a N/A 

Aplicació d'enviament de 
correus (MSG) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=m
sg 

Mòduls específics dels 
docents del GIP (SIPPRO)   

Sistema d'informació 
d'ensenyaments N/A 

Dades de personal https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=P
ER 

AGIN https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=A
GIN 

Entorn d'explotació de dades 
(EED) 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=E
ED 

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=PER
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=PER
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=AGIN
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=AGIN

	1. Introducció
	2. Objectiu
	3. Abast
	4. Fases
	5. Planificació d'actuacions
	6. Pressupost
	7. Actuacions que s'han fet
	8. Calendari global d'actuacions
	9. Calendari d'implantació de l'accessibilitat en els webs
	Annex 1. Inventari de webs del Departament
	Annex 2. Inventari d'aplicacions informàtiques
	Annex 3. Webs departamentals
	Annex 4. Sistemes d'informació departamentals

