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1. Introducció 

El següent document pretén ser la guia de referència general dels usuaris per a utilitzar l’aplicació del 
Pla Català d’Esport a l’Escola. 

1.1 Accés al sistema 

Per tal d’accedir al sistema (un cop ha estat donat d’alta l’usuari), hi ha dues formes 
d’identificació per accedir a Pla Català d’Esport a l’Escola: 

 

 

 

Els usuaris que estiguin donats d’alta en el Directori Corporatiu de la Generalitat de Catalunya (GICAR) 
accediran mitjançant el codi d’usuari i paraula de pas corporatius, o bé identificant-se amb un certificat 
digital. 

1.2 Configuració general de pantalles 

En aquest apartat s’expliquen les parts comuns que apareixen al llarg de totes les pantalles i tenen el 
mateix funcionament en totes elles. 

1.2.1 Capçalera de les pantalles 

A la part superior de totes les pantalles sempre hi ha la capçalera amb la següent informació:  

 

 

 

 

Versió de l’aplicació 

Nom del usuari 

Mostrar ajuda 

Menú de gestions 

Títol 

Fil d’Ariadna 

Títol pantalla actual 

Desconnexió 
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A la part superior sempre es veu el títol de l’aplicació i a la part dreta el nom de l’usuari amb el que hem 
accedit i la versió de l’aplicació. També està disponible el menú per poder navegar per les diferents 
gestions disponibles prement sobre ell per a que es desplegui la llista d’enllaços de les gestions.  

 

 

Sempre tindrem disponible el fil d’Ariadna que ens indica on som a l’aplicació i els enllaços per poder 
navegar cap a enrere a la pàgina de gestions o a una pàgina intermèdia. 

 

 

Per últim, també tenim disponible l’ajuda que ens informarà de l’ús de la pantalla en la que ens trobem. 

 

 

1.2.2 Organització de la informació 

La informació que es gestiona en una pantalla podrà estar organitzada a continuació de la capçalera 
de pàgina, en un bloc principal, pestanyes i seccions. 

En el cas més comú, és a dir en la fitxa de centre, adhesió, renovació, baixa, previsió i memòria, el bloc 
principal que es mostra a continuació de la capçalera de la pàgina, és el següent: 
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Cadascun d’aquests nivells poden incloure camps d’informació com checks, etc. i botons. 

En el cas de les seccions, que permeten gestionar l’espai de la pantalla, ja que es poden contreure i 
expandir, per visualitzar el seu contingut cal pitjar el títol de la secció. 

 

 

1.2.3 Edició  

Per tal d’editar la informació, caldrà començar pitjant el botó Modifica, que presentarà la pantalla en 
modalitat edició, amb els botons Desa, per confirmar els canvis, i Cancel·la, per descartar-los i tornar 
all modalitat consulta. En algunes ocasions, el modalitat edició pot incloure el botó Alta per afegir nous 
registres en les taules editables, com s’explica a continuació. 

             

 

1.2.4 Ús de taules editables 

Molta informació de l’aplicació es presenta en format de taula. Aquestes taules tenen el comportament 
de ser editables, sempre que aparegui a la part superior de la mateixa el botó Modifica. 

 

 

 

Un cop es prem el botó Modifica s’habilita l’edició de la taula i apareixen els controls per editar els 
camps que es poden modificar. Només es pot modificar una taula a la vegada. 

 

 

 

Algunes taules també permeten afegir registres prement el botó Alta o esborrar registres prement la 
icona de la paperera. Fins que no es prem el botó Desa no s’apliquen els canvis. 

Afegir nou 
registre 

Registre editat 

Registres 
esborrats 

Registres 

nous 

Aplicar o descartar 
els canvis 

Esborrar registre 

Pitjar 
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Els registres marcats per esborrar queden marcats amb un color de fons vermell clar. 

Els registres modificats o nous queden marcats amb un color de fons verd clar. 

Quan es prem el botó Desa apareixerà un missatge indicant els canvis que haguem aplicat: 

 

 

1.2.5 Filtres 

Algunes pantalles disposen d’un filtre a la part superior per poder fer una cerca personalitzada. Al filtrar 
podem omplir tants camps com vulguem, i no és necessari informar exactament el que volem. Pot ser 
la part d’un nom. Un cop es premi sobre el botó Cerca s’actualitzaran els resultats. 

 

 

1.2.6 Paginació 

Algunes pantalles disposen de la llista de resultats paginada, i només es mostraran com a màxim 10 
registres alhora. 

 

 

 

A la part inferior trobarem el nombre de resultats que hi ha i els controls per canviar de pàgina. La 
pàgina actual estarà marcada en color negre. 

 

 

 

 

 

 

  

Primera pàgina 

Pàgina anterior 

Pàgina actual 
Anar a la pàgina... 

Pàgina següent 

 

Última pàgina 
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1.2.7 Multiselector 

En algunes pantalles es preveu que l’usuari pugui seleccionar més d’una opció alhora. En aquests 
casos es mostra una llista amb les opcions disponibles i, a continuació, la llista d’elements seleccionats. 
Per incorporar un nou element a la llista dels seleccionats, només cal pitjar l’element de la llista 
d’elements disponibles, que desapareixerà d’aquesta llista, i apareixerà en la llista dels elements 
seleccionats. 

Si es vol treure un element de la llista dels seleccionats, cal pitjar la icona de la paperera 
corresponent, aleshores, l’element desapareix de la llista dels seleccionats, i retorna a la llista dels 
disponibles. 

 

 

 

1.3 Recomanacions 

Pla Català d’Esport a l’Escola és una aplicació executable sota l’entorn d’un navegador. Aquest fet 
pot condicionar el comportament de la mateixa, provocant reaccions no desitjables. És per aquest 
motiu que fora bo tenir en compte les següents recomanacions:  

 No fer servir els botons de navegació del propi navegador, ja que en aquest cas no serà 
l’aplicació la que controli el flux de pantalles. La navegació entre pantalles s’ha de fer mitjançant 
els mecanismes propis de l’aplicació (enllaços, botons i fil d’Ariadna).  

 Selecció d’operacions dins el menú: cal comentar que la selecció d’una operació dins el menú 
implica abandonar l’operació en curs (si n’hi hagués). Per tant, cal gravar la informació 
introduïda (sempre que es consideri oportú guardar-la) abans de seleccionar una altra operació.  

 Es recomana l’ús d’un navegador modern com Chrome o Firefox. 
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2. Gestions 

És la pantalla inicial que es mostra en entrar a l’aplicació. 

 

 

Apareixen les diferents opcions a les quals podem accedir si premem en els enllaços corresponents. 

També podem accedir a aquest menú des de qualsevol pàgina si utilitzem el menú superior: 
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2.1 Gestió de persones usuàries 

En aquesta pantalla podem visualitzar i modificar les dades dels usuaris de l’aplicació. 

 

 

Si es prem el botó Modifica, s'habiliten el camps de la taula i es permet afegir nous usuaris. 

A l’inserir un usuari nou s’ha d’informar el DNI en la columna codi d’usuari i s’ha d’informar un nom i 
un perfil. 

Si el perfil que es selecciona és director/a o coordinador/a és necessari informar el codi de centre 
educatiu. En el cas de que l’usuari que accedeixi sigui el propi director/a o coordinador/a, aquesta 
referència estarà predeterminada, així com el perfil. 

Per bloquejar un usuari, i que no pugui entrar a l’aplicació, s’haurà d’informar el seu estat No Actiu. 

Al prémer el botó Desa s’apliquen els canvis. Si es prem Cancel·la es descarten els canvis. 
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Els perfils que no han de gestionar usuaris, sempre podran revisar les seves dades en la següent 
pantalla. 
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2.2 Llistat de centres del PCEE 

En aquest apartat, l’usuari pot consultar els centres educatius que participen en el PCEE. 

 

 

A la part superior de la pantalla es mostren els camps per filtrar la cerca de centres, si bé el codi de 
centre estarà prefixat i no caldrà informar cap més filtre. 

Per a realitzar una cerca de centre, caldrà informar els camps corresponents a la cerca que es vol 
executar, i prémer el botó Cerca, situat a la part dreta dels camps de cerca. Seguidament es mostraran 
a la part inferior tots els resultats coincidents amb els camps de cerca indicats. Hi ha l’opció de netejar 
els filtres pitjant el botó Neteja per tal de facilitar una nova cerca.  

El filtre del curs serà obligatori. En funció del perfil de l’usuari, les cerques estaran restringides a l seu 
àmbit: 

- Director/a: .............................................................. Centre propi 
- Coordinador/a: ....................................................... Centre propi 
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En el cas de que el centre no hi sigui al Pla Català d’Esport a l’Escola, es visualitzarà un botó per 
informa la nova adhesió. 
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En cas contrari es mostrarà un registre en la llista de centres. 

 

Els camps corresponents a la llista de resultats de la cerca són els següents: 

- Codi de centre 
- Nom del centre 
- Municipi 
- Llogaret 
- Consell esportiu 
- E-mail del centre 
- Nom del coordinador/a 
- E-mail del coordinador/a 
- Estat del centre 

Nota.- Tots els centres tindran informat el seu municipi i, en alguns casos en que s’hagi considerat 
d’interès per identificar-los, s’haurà informat un nucli de població més petit, anomenat llogaret. Per 
exemple, Comarruga és un llogaret del municipi del Vendrell. 
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També es mostra, a l’esquerra de cada registre de centre les icones que permeten accedir a la 
següent informació: 

 Fitxa del centre 

 Adhesió/Renovació 

 Baixa del PCEE 

 Previsió 

Quan accedeix el perfil Director/a o Coordinador/a, en funció de l’estat, si hi ha coordinadors que no 
són vigents es mostra un missatge informatiu i s’oculten els botons de Previsió i Memòria. 

 

2.2.1 Exportar llista de centres 

Un cop generada la llista de centres desitjada, l’usuari disposa d’un enllaç  per tal 
de generar un fitxer Excel, amb les dades visualitzades en la llista de centres. Val a dir que aquest 
Excel inclou un full amb els filtres utilitzats per a la generació de la llista. Després de pitjar l’enllaç, es 
descarregarà el fitxer generat en el directori de descàrregues de l’ordinador de l’usuari. 

 

2.2.2 Exportar previsions 

Un cop generada la llista de centres desitjada, l’usuari disposa d’un enllaç , per tal de 
generar un fitxer Excel amb les dades de la previsió dels centres seleccionats. Aquest fitxer es 
descarregarà automàticament en l’ordinador de l’usuari en el directori de descàrregues de l’ordinador 
de l’usuari. 

Les dades extretes estan agrupades en tres fulls de l’Excel: 

Dades de Participació 

 Curs 

 Codi de centre 

 Nom del centre 

 Municipi del centre 

 Consell esportiu 

 Representació territorial d’Esport 

 Servei territorial d’Educació 

 Modalitat 

 Tipus d’activitat 

 Organitzador/a (Els organitzadors poden ser varis, per la qual cosa es veuran concatenats 
si n'hi ha més d'un.) 

 Periodicitat 

 Franja horària 

 Dies per setmana 

 Nombre de dies anuals 

 Hores per setmana 

 Hores per dia 

 Import de la quota 

 Nivell (agrupat per cicle i curs) 

 Masculí 

 Masculí NEE 

 Femení 

 Femení NEE 

 No binari 
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 No binari NEE 

 
Dades de Monitors 

 Curs 

 Codi de centre 

 Nom del centre 

 Municipi del centre 

 Consell esportiu 

 Representació territorial d’Esport 

 Servei territorial d’Educació 

 Modalitat 

 Tipus d’activitat 

 Organitzador/a (Els organitzadors/res poden ser varis, per la qual cosa es veuran 
concatenats si n'hi ha més d'un.) 

 Periodicitat 

 Franja horària 

 Dies per setmana 

 Nombre de dies anuals 

 Hores per setmana 

 Hores per dia 

 Import de la quota 

 Gènere 

 Perfil nivell 1 (Professional, Voluntari) 

 Perfil nivell 2 (Col·legiat al COPLEFC i Inscrit al ROPEC...) 

 Perfil nivell 3 (Te el títol de Llicenciat/da en ciències...) 

 Perfil nivell 4 (Entrenador/a esportiu/iva...) 

Dades d’Ajuts 

 Curs 

 Codi de centre 

 Nom del centre 

 Municipi del centre 

 Consell esportiu 

 Representació territorial d’Esport 

 Servei territorial d’Educació 

 Quota d'afiliació a l'Agrupació d'associacions esportives escolars (Serveis Bàsics) 

 Quota d’afiliació a l’Agrupació d’associacions esportives escolars (Serveis Bàsics) - % 

 Monitoratges per a activitats esportives continuades - % 

 Beques de participació d’alumnes en activitats esportives extraescolars del propi consell 
esportiu, o d’altres entitats - % 

 Equipacions, medalles i premis amb el logo oficial d'Esportcat - % 

 Lloguer d’instal·lacions per a activitats esportives continuades - % 

 Transport per realitzar activitats esportives continuades - % 

 Beques per a activitats formatives dels dinamitzadors - % 

 Inscripcions o quotes per participar a les activitats d’esport escolar organitzades per entitats 
diferents del consell esportiu (AMPA, AEE…) - % 

 Material esportiu no inventariable - % 

 Altres - % 

Nota.- En la columna “Altres” es sumen tots els conceptes "Altres" del pressupost del centre. 
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2.2.3 Fitxa de centre 

Un cop generada la llista de centres, es podrà accedir a les dades del centre desitjat, agrupades en una 
sèrie de pestanyes, com es mostra a continuació. Des d’aquesta pàgina del centre es podrà accedir al 
formulari d’adhesió o renovació, corresponent al curs, així com al de baixa i el de previsió. 

 

 

En accedir a la fitxa de centre el perfil Director/a o Coordinador/a, si hi ha Coordinadors/es no vigents, 
s’oculten els botons de Previsió i de Memòria, i es mostra un missatge informatiu. 
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2.2.3.1 Dades del centre 

En aquesta pestanya es recullen els paràmetres del centre, i les seves dades de contacte per al curs. 
Aquestes dades provenen de la sol·licitud d’adhesió o de renovació, si bé podran ser actualitzades 
segons convingui. 
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Per informar les dades cal pitjar el botó Modifica que farà editables els camps corresponents. Val a dir 
que hi ha quatre camps que tenen una certa correlació, i són els següents: 

- Servei territorial d’Educació 
- Zona 
- Representació territorial d’Esport 
- Consell esportiu 

El funcionament és el següent. Cal informar el Servei territorial d’Educació al que pertany el centre 
educatiu. A continuació s’assigna automàticament la zona i la Representació territorial d’Esport. Per 
últim, s’accedeix a una llista de consells esportius assignats a la zona, per tal de que l’usuari seleccioni 
el corresponent. 

Els camps següents no podran ser editats pels perfils director/a ni coordinador/a del centre: 

- Titularitat 
- Tipus de centre 
- Anys al PCEE 
- Inclòs als plans educatius d'entorn 
- Centre de màxima complexitat 
- Rep ajut econòmic del Consell Català de l'Esport 
- Tipus d'ajut econòmic 

Un cop actualitzada la informació cal pitjar el botó Desa per confirmar els canvis. En el cas de que no 
es vulguin considerar els canvis, cal pitjar el botó Cancel·la. 

Per altra banda, es podran informar les dades de matrícula del curs, per nivell educatiu, cicle, curs i 
gènere. 
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Des d’aquesta fitxa del centre es pot accedir a la consulta de la sol·licitud d’adhesió, si és el cas de que 
s’ha incorporat al PCEE en aquest curs, o de renovació si ja pertanyia al PCEE el curs anterior, pitjant 
el botó Adhesió/Renovació. Igualment es podrà accedir a consultar o tramitar la baixa del PCEE, 
pitjant el botó Baixa, o la previsió, pitjant el botó Previsió. 

2.2.3.2 Dades del consell esportiu 

En aquesta pestanya es recullen les dades de contacte del consell esportiu, a nivell informatiu, com es 
mostra a continuació. 
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2.2.3.3 Dades dels gestors/res 

En aquesta pestanya es recullen les dades del director/a del centre, els coordinadors/res i els 
comissionats/des, com es mostra a continuació. 

Les dades del director/a són les mostrades en la següent secció. 
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Les dades del coordinador/a són les mostrades en la següent secció. Val a dir que en les ZER es poden 
recollir fins a dos coordinadors/res. 
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Les dades del comissionat/da són les mostrades en la següent secció. Aquestes dades del 
comissionat/da es mostren a nivell informatiu. 
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2.2.3.4 Dades de l’AEE / Dades de la SEE 

En aquesta pestanya es recullen les dades de l’associació esportiva escolar (AEE), o be de la secció 
esportiva escolar (SEE), segons s’hagi informat en la pestanya de dades del centre, com es mostra a 
continuació. 

Exemple corresponent a l’associació esportiva escolar (AEE) 
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Exemple corresponent a la secció esportiva escolar (SEE) 
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2.2.3.5 Vinculacions 

En aquesta pestanya es recullen els diferents centres que estan vinculats, ja sigui per formar part de la 
ZER, o bé per haver estat transformat o fusionat amb el nou centre. 

 

 

Si el centre vinculat participava del PCEE, es podrà marcar la columna PCEE per tal de tenir aquesta 
referència i poder consultar les seves dades de memòria del curs anterior. 

 

2.2.4 Adhesió 

Ja sigui des de la llista de centres, o des de la fitxa del centre, es podrà accedir a la sol·licitud d’adhesió, 
en el cas de que s’hagi tramitat en el curs seleccionat. 

Les dades que es recullen en aquest formulari es corresponen a les descrites en la fitxa de centre. Per 
omplir el formulari cal tenir en compte que primer cal informar correctament la pestanya Dades del 
centre, abans de poder accedir a la resta de pestanyes. 

En accedir a Adhesió el perfil Director/a o Coordinador/a, si consten Coordinadors/es no vigents, es 
mostra un missatge informatiu i no es  permet informar el check Validat pel director/a. 

L’adhesió ha de ser validada per diferents gestors/res del PCEE i, a tal efecte, hi ha una sèrie de checks 
que tenen el següent comportament: 

 Validat pel director/a: Només el pot modificar el director/a del centre. Estarà habilitat només 
si totes les dades del formulari han estat validades, i no hi ha cap validació posterior. La 
validació del director/a del centre implica el bloqueig de les dades del formulari. 
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 Validat pel LIC: Només el pot modificar un usurari LIC del centre. Estarà habilitat només si el 
centre és del pla d’educació d’entorn (PEE) i hi ha la validació del director/a del centre, i no hi 
ha la validació del consell esportiu. 

 Validat pel consell esportiu: Només el pot modificar un usurari del consell esportiu del centre. 
Estarà habilitat només si hi ha la validació del director/a del centre quan el centre és del PEE, 
o validat pel LIC, si el centre és del PEE. A més cal que no hi estigui validat pel comissionat/da. 

 Validat pel comissionat/da: Només el pot modificar un dels comissionats/des del centre. 
Estarà habilitat només si hi ha la validació del director/a del centre, i no hi ha la validació del 
gestor/a de l’Àrea d’Esport Escolar. 

 Validat per l'Àrea d'Esport Escolar: Només el pot modificar un gestor/a de l’Àrea d’Esport 
Escolar. Estarà habilitat només si hi ha la validació del comissionat/da del centre. Aquesta 
validació implicarà l’adhesió de fet del centre al Pla Català d’Esport a l’Escola. 

 

 

Quan es valida el check del director/a apareix un missatge per confirmar la renovació. 
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2.2.4.1 Dades del centre 

En aquesta pestanya es recullen els paràmetres del centre, i les seves dades de contacte per al curs. 
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Per informar les dades cal pitjar el botó Modifica que farà editables els camps corresponents. Val a dir 
que hi ha quatre camps que tenen una certa correlació, i són els següents: 

- Servei territorial d’Educació 
- Zona 
- Representació territorial d’Esport 
- Consell esportiu 

El funcionament és el següent. Cal informar el Servei territorial d’Educació al que pertany el centre 
educatiu. A continuació s’assigna automàticament la zona i la Representació territorial d’Esport. Per 
últim, s’accedeix a una llista de consells esportius assignats a la zona, per tal de que l’usuari seleccioni 
el corresponent. 

Els camps següents no podran ser editats pels perfils director/a ni coordinador/a del centre, ja que seran 
informats pels gestors/es del PCEE. 

- Titularitat (encara que es podrà editar, haurà de ser revisat per l’Àrea d’Esport Escolar)  
- Tipus de centre (encara que es podrà editar, haurà de ser revisat per l’Àrea d’Esport Escolar) 
- Anys al PCEE (aquest camp es calcularà automàticament) 
- Inclòs als plans educatius d'entorn 
- Centre de màxima complexitat 
- Rep ajut econòmic del Consell Català de l'Esport 
- Tipus d'ajut econòmic 

Un cop actualitzada la informació cal pitjar el botó Desa per confirmar els canvis. En el cas de que no 
es vulguin considerar els canvis, cal pitjar el botó Cancel·la.  

2.2.4.2 Dades del consell esportiu 

En aquesta pestanya es recullen les dades de contacte del consell esportiu, a nivell informatiu, com es 
mostra a continuació. 
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2.2.4.3 Dades dels gestors/res 

En aquesta pestanya es recullen les dades del director/a del centre, els coordinadors/res i els 
comissionats/des, com es mostra a continuació. 

Les dades del director/a són les mostrades en la següent secció. 



 

Manual centre docent N. revisió doc.:2.2 
 

PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA 

N. versió Solució: 2.0  Pàg. 31 / 52 

 

PCEE MANUAL CENTRE DOCENT V2.2 

17/09/2021 
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Les dades del coordinador/a són les mostrades en la següent secció. Val a dir que en les ZER es poden 
recollir fins a dos coordinadors/res. 
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Les dades del comissionat/da són les mostrades en la següent secció. Aquestes dades del 
comissionat/da es mostren a nivell informatiu. 
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2.2.4.4 Dades de l’AEE / Dades de la SEE 

En aquesta pestanya es recullen les dades de l’associació esportiva escolar (AEE), o be de la secció 
esportiva escolar (SEE), segons s’hagi informat en la pestanya de dades del centre, com es mostra a 
continuació. 

Exemple corresponent a l’associació esportiva escolar (AEE) 
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Exemple corresponent a la secció esportiva escolar (SEE) 
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2.2.5 Renovació 

Es pot accedir a la sol·licitud de renovació, des de la llista de centres o des de la fitxa del centre, en el 
cas de que s’hagi tramitat en el curs seleccionat. 

Les dades que es recullen en aquest formulari es corresponen a les descrites en la fitxa de centre. Les 
renovacions estaran informades automàticament a l’inici de curs per als centres que ja hi eren al PCEE. 
En el cas de que el centre vulgui renovar la seva participació en el PCEE, només caldrà revisar les 
dades que calguin i validar el formulari per part del director/a del centre. Aquesta validació implicarà la 
renovació de fet del centre al Pla Català d’Esport a l’Escola i bloquejarà les dades del formulari. 

En accedir a Renovació el perfil Director/a o Coordinador/a, si consten Coordinadors/es no vigents, es 
mostra un missatge informatiu i no es  permet informar el check Validat pel director/a. 

 

 

Un cop sol·licitada la renovació no es podrà modificar, és per això que quan es valida el check apareix 
un missatge per confirmar la renovació. En qualsevol cas, si calgués, es podrà gestionar una baixa, o 
modificar la informació directament en el formulari del centre. 
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2.2.5.1 Dades del centre 

En aquesta pestanya es recullen els paràmetres del centre, i les seves dades de contacte per al curs. 
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Per informar les dades cal pitjar el botó Modifica que farà editables els camps corresponents. Val a dir 
que hi ha quatre camps que  no poden ser modificats pel centre en la renovació, i són els següents: 

- Servei territorial d’Educació 
- Zona 
- Representació territorial d’Esport 
- Consell esportiu 

Els camps següents no podran ser editats pels perfils director/a ni coordinador/a del centre, ja que seran 
revisats pels gestors/res del PCEE. 

- Titularitat (encara que es podrà editar, haurà de ser revisat per l’Àrea d’Esport Escolar)  
- Tipus de centre (encara que es podrà editar, haurà de ser revisat per l’Àrea d’Esport Escolar) 
- Anys al PCEE (aquest camp es calcularà automàticament) 
- Inclòs als plans educatius d'entorn 
- Centre de màxima complexitat 
- Rep ajut econòmic del Consell Català de l'Esport 
- Tipus d'ajut econòmic 

Un cop actualitzada la informació cal pitjar el botó Desa per confirmar els canvis. En el cas de que no 
es vulguin considerar els canvis, cal pitjar el botó Cancel·la.  

2.2.5.2 Dades del consell esportiu 

En aquesta pestanya es recullen les dades de contacte del consell esportiu, a nivell informatiu, com es 
mostra a continuació. 
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Manual centre docent N. revisió doc.:2.2 
 

PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA 

N. versió Solució: 2.0  Pàg. 40 / 52 

 

PCEE MANUAL CENTRE DOCENT V2.2 

17/09/2021 

 

 

2.2.5.3 Dades dels gestors/res 

En aquesta pestanya es recullen les dades del director/a del centre, els coordinadors/res i els 
comissionats/des, com es mostra a continuació. 

Les dades del director/a són les mostrades en la següent secció. 
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Les dades del coordinador/a són les mostrades en la següent secció. Val a dir que en les ZER es poden 
recollir fins a dos coordinadors/res. 
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Les dades del comissionat/da són les mostrades en la següent secció. Aquestes dades del 
comissionat/da es mostren a nivell informatiu. 
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2.2.5.4 Dades de l’AEE / Dades de la SEE 

En aquesta pestanya es recullen les dades de l’associació esportiva escolar (AEE), o be de la secció 
esportiva escolar (SEE), segons s’hagi informat en la pestanya de dades del centre, com es mostra a 
continuació. 

Exemple corresponent a l’associació esportiva escolar (AEE) 
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Exemple corresponent a la secció esportiva escolar (SEE) 
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2.2.6 Baixa 

Aquest formulari serà accessible des de la llista de centres i des del formulari de centre. La tramitació 
de la baixa requereix de la validació dels diferents gestors/es, com es recull a continuació: 

 Validat pel director/a: Només el pot modificar el director/a del centre. Estarà habilitat només 
si totes les dades del formulari han estat validades, i no hi ha cap validació posterior. La 
validació del director/a del centre implica el bloqueig de les dades del formulari. 

 Validat pel LIC: Només el pot modificar un usurari LIC del centre. Estarà habilitat només si el 
centre és del pla d’educació d’entorn (PEE) i hi ha la validació del director/a del centre, i no hi 
ha la validació del consell esportiu. 

 Validat pel consell esportiu: Només el pot modificar un usurari del consell esportiu del centre. 
Estarà habilitat només si hi ha la validació del director/a del centre quan el centre és del PEE, 
o validat pel LIC, si el centre és del PEE. A més cal que no hi estigui validat pel comissionat/da. 

 Validat pel comissionat/da: Només el pot modificar un dels comissionats/des del centre. 
Estarà habilitat només si hi ha la validació del director/a del centre, i no hi ha la validació del 
gestor/a de l’Àrea d’Esport Escolar. 

 Validat per l'Àrea d'Esport Escolar: Només el pot modificar un gestor/a de l’Àrea d’Esport 
Escolar. Estarà habilitat només si hi ha la validació del comissionat/da del centre. Aquesta 
validació implicarà l’adhesió de fet del centre al Pla Català d’Esport a l’Escola. 
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Abans de validar la baixa, per part del director/a del centre, caldrà haver informat almenys un motiu de 
baixa. Si es selecciona altre motius de la llista de motius, caldrà especificar-los en el camp corresponent. 

 

 

Quan es valida el check apareix un missatge per confirmar la sol·licitud de baixa. 
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2.2.7  Gestió de previsions 

En aquesta pantalla es gestionen les dades de la previsió del centre per al curs corresponent. Cada 
renovació del centre generarà una còpia de les dades de la memòria del curs anterior en la previsió del 
curs actual, per tal de que l’usuari ajusti la previsió en funció de les circumstàncies que es considerin 
adient. 

Les dades de la previsió s’estructuren en les següents pestanyes. 

 

 

2.2.7.1 Activitats pròpies del centre 

En aquesta pestanya es poden consultar la llista de les activitats pròpies del centre, amb algunes de 
les dades més identificatives. Per accedir al detall d’una activitat en concret cal pitjar la icona de l’enllaç 

 que presenta la fitxa de l’activitat. 

Per crear una nova activitat, cal pitjar el botó Modifica que farà visible el botó Alta per donar d’alta una 
nova activitat. En aquest cas es mostrarà una fitxa d’activitat buida per tal de que sigui emplenada. 

Si es vol eliminar una activitat, en la pantalla en modalitat edició, es clica la icona de l’activitat 
desitjada i es mostra un pop up de confirmació per validar l’eliminació de l’activitat, ja que aquesta acció 
és irreversible. 
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La fitxa de l’activitat està formada per tres seccions, les quals es poden editar per separat, amb els 
corresponents botons Modifica, Desa i Cancel·la, de la forma habitual. Per accedir a cadascuna de 
les seccions, cal pitjar a sobre del títol de secció corresponent. 

La primera secció és la de paràmetres de l’activitat. 
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La segona secció és la de monitors/es 
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La tercera secció és la de participants. 
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2.2.7.2 Activitats organitzades per altres entitats 

En aquesta pestanya s’informen les dades de les activitats organitzades per altres entitats, amb la 
mateixa mecànica que es segueix en l’aplicació, utilitzant els botons Modifica, Desa i Cancel·la. 
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2.2.7.3 Ajuts econòmics 

En aquesta pestanya s’informen les dades que composen el pressupost del centre, relacionat amb el 
Pla Català d’Esport a l’Escola. 

Utilitzant els botons per editar informació, és a dir Modifica, Desa i Cancel·la, el centre pot indicar si 
renuncia a l’ajut en aquest curs. En aquest cas, el comissionat/da podrà recollir observacions al 
respecte. 

A continuació es poden informar les quantitats previstes per a cadascun dels conceptes relacionats. En 
el cas de que sigui necessari afegir més conceptes es poden afegir nous conceptes pitjant el botó Alta. 
Pel contrari, si es necessita eliminar un concepte que hagi introduït l’usuari, cal pitjar la icona de la 

paperera , corresponent al concepte. 

Finalment, en el cas de que el centre indiqui que disposa d’altres ingressos, els indicarà específicament 
de la llista de checks disponible. 

 


