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Portal de la demanda

Accés

Per accedir a l’aplicació web caldrà accedir al Portal de centres Portal demanda

Cal introduir el nom d'usuari i la 
contrasenya (credencials de GICAR). 
Només està habilitat al personal directiu 
del centre, que apareixerà a la pantalla 
d'accés.

12345678A

En cas d’incidència d’accés, pots enviar 
un correu electrònic (indicant les dades 
específiques: Nom complet i NIF de la 
persona i dades de contacte del centre). 

Nota important: aquest correu-e només és per 
incidències d’accés al portal, la resta 
d’incidències s’han d’obrir dins el portal.
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https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/pla-educacio-digital/Pagines/default.aspx


 

Visió general dels mòduls

Apareixen 3 mòduls que es faran servir de forma seqüencial en diferents moments:

1. Gestió de la demanda: per a l’assignació d’equipaments

(maquinari i/o connectivitat) per a docents i alumnes.

2. Inventaris: inclou l’inventari de centres i persones

(docents/alumnes). Està prevista la incorporació de l’inventari

d’equipaments lliurats per gestionar l’assignació, en cas de

canvis. (En elaboració)

3. Provisió: per veure la traçabilitat de les sol·licituds de provisió,

realitzades al mòdul anterior. Inclou els albarans, els serial

numbers, l’assignació final i les dates d’entrega. (En elaboració)

(*) El personal directiu només té accés a les dades pròpies del

centre.
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Visió general dels mòduls

Es pot navegar pel menú per seleccionar un mòdul o submòdul, i també conté un accés

“Ajuda”, on es pot consultar o descarregar aquest manual. Addicionalment es pot prémer la

imatge corresponent al mòdul.

Començarem per la Gestió de la Demanda.
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Mòdul de Gestió de la demanda
Pàgina principal 

Estat “Tramitat”:  el centre pot fer el 
seguiment (estat, dates, albarans, equips, 
etc.) al mòdul de “Provisions”. Tanmateix, al 
mòdul de la “Gestió de la demanda”, hi haurà 
un resum dels equipaments lliurats. 

11111111 AAAAAAA
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Mòdul de Gestió de la demanda
Consultar el detall de l’equipament assignat

Per fer l’exportació de 
dades a un fitxer Excel. 

Zoom: per iniciar el procés d’assignació 
equipaments per als alumnes matriculats de 
grups obligatoris i/o addicionals, i fer consulta 
de la sol·licitud assignada al centre i les dades 
de l’enquesta del juliol de 2020. 

11111111 AAAAAA
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Mòdul de Gestió de la demanda
Consultar el detall de l’equipament assignat

El detall de la petició dels centres públics inclou les dades generals, les de l’enquesta del juliol,

i les específiques, i també el nombre total de docents en plantilla del Departament, els alumnes

matriculats de grups obligatoris (des de 3r ESO fins a 2n Batxillerat i/o 2n de CFGM), els

alumnes matriculats de grups addicionals (des de 5è fins a 2n d’ESO i CFGS), les incidències i

les alertes, si s’escau. Per temes d’auditoria, s’inclou l’historial de canvis d’estat i de sol·licitud.

En el cas dels centres concertats, només es mostren, les següents pestanyes: sol·licituds,

alumnes addicionals (des de 5è fins a CFGS) – segons tipus de centre-, incidències i alertes, si

s’escau. Per temes d’auditoria, s’inclou l’historial de canvis d’estat i de sol·licitud.
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Mòdul de Gestió de la demanda
Consultar el detall de l’equipament
Centres públics 

Centres concertats 
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Naturalesa: 
• Públic: consulta del 

nombre de  portàtils per 
als docents en plantilla 
Departament. Revisió i 
validació de l’assignació 
de portàtils/MiFi per a 
alumnes matriculats 
grups addicionals i MiFi 
per a alumnes 
matriculats grups 
obligatoris. 

• Concertat: només 
revisió i validació de 
l’assignació de MiFi per 
a alumnes matriculats 
grups addicionals.  



  
Mòdul de Gestió de la demanda
Consultar el detall de l’equipament assignat

Per consultar les dades de l’enquesta del juliol de 2020, s’ha de prémer “Dades enquesta”.

Aquestes dades són la base per a l’assignació d’equipaments dels alumnes dels grups

obligatoris/addicionals segons els criteris definits pel Departament.

11



  
Mòdul de Gestió de la demanda
Pestanya “Sol·licituds”
Portàtils docents (públics): correspon el nombre total de docents (persones físiques) en plantilla del

Departament d’Educació, amb sistema operatiu Windows 10 amb màquina virtual Linkat. Si el centre

troba cap diferència, ha d’obrir una incidència, “Nombre total docents incorrecte”.

Equipament i connectivitat (MiFi) alumnes: inclou un resum del nombre total d’equipaments

sol·licitats a l’enquesta de juliol, tant d’ordinadors amb sistema operatiu com connectivitat (Qt. Inicial)

per a alumnes grups obligatoris i/o grups addicionals.

Quan el centre inclogui els alumnes dels grups addicionals, es modifiquen les quantitats seleccionades

(Qt. Selecc.) de forma automàtica un cop es valida la sol·licitud. En el moment inicial, abans de

començar la petició, el nombre que es mostra fa referència als alumnes matriculats en el centre que

formen part dels nivells inclosos al projecte com a obligatoris. També mostra el resum d’equips

lliurats (Qt. Lliurat). 12



  
Mòdul de Gestió de la demanda
Pestanya “Sol·licituds”
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Persones o nombre d’equipaments als quals 
els correspon. 
Docents en plantilla Departament d’Educació.
Alumnes amb assignació equipaments un cop 
validada la sol·licitud.

Assignació recollida de 
l’enquesta del juliol de 
2020. 



 
Mòdul de Gestió de la demanda | Centres públics
Pestanya “Sol·licituds” – incidència “nombre total docents incorrecte”
Si el centre troba a faltar un o diversos docents del nombre total, heu d’obrir una incidència,

seleccionar “nombre total docents incorrecte” i indicar el nombre de docent/s que falten.

Aquesta incidència es podrà veure a la pestanya “incidències” i s’analitzarà si cal corregir el

nombre total de docents.
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Mòdul de Gestió de la demanda

Pestanyes “Alumnes obligatoris” i “Alumnes addicionals”

Per a la gestió dels alumnes, l’eina té dues pestanyes separades:

• “Alumnes obligatoris” inclou l’alumnat matriculat de: ESO 3, ESO 4, BTX1, BTX2 i CFPM.

▪ Portàtils/sistema operatiu: assignació automàtica segons les dades de l’enquesta (centres públics).

▪ Connectivitat (MiFi): assignació nominal pel centre en funció de la necessitat real del centre

(públics/concertats).

▪ “Alumnes addicionals” inclou l’alumnat matriculat de: PRI5, PRI6, ESO 1, ESO 2 i CFPS en

funció de la necessitats reals del centre.

▪ Centres públics => portàtils i/o connectivitat. Assignació nominal pel centre.

▪ Centres concertats => només connectivitat. Assignació nominal pel centre.
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Mòdul de Gestió de la demanda
Pestanya “Alumnes obligatoris”
El centre ha de seguir els següents passos:  

1. Verificar que les dades dels alumnes matriculats assignats són correctes. En cas contrari, heu

d’obrir una incidència, prement el botó

� Manca un/a o diversos alumnes assignats: “alta alumne”, i hi escriviu el nom complet.

� No tenir cap alumne/s assignat/s al centre: “sense alumnes informats”.

� Modificar el sistema operatiu assignat a l’enquesta: “modificació sistema operatiu alumnes” (només a

públics).

El centre rebrà un missatge electrònic amb la resposta a la/es incidència/es.

2. Assignar els dispositius de connectivitat (MiFi) a cada alumne/a que li pertoqui. Prement el botó
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Mòdul de Gestió de la demanda
Pestanya “Alumnes obligatoris”
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222222222
333333333
444444444
555555555

PERE PERE PERE 
JOSE JOSE JOSE 
RAQUEL RAQUEL RAQUEL 
OVIDI OVIDI OVIDI 
XAVIER XAVIER XAVIER

Per obrir una incidència, en 
cas de no trobar alumnes o 
sense informació d’alumnes

Per fer l’assignació 
nominal de connectivitat 
per als alumnes

2. Connectivitat pendent 

d’assignació

1234

111111111

111111111

1. Verificació d’alumnes



 
Mòdul de Gestió de la demanda

Pestanya “Alumnes obligatoris” – assignació de connectivitat (MiFi)

El centre ha de seguir els passos següents per assignar la connectivitat de forma nominal de 
l’alumnat de centres públics i concertats : 

1. Dins la pestanya “Alumnes obligatoris” premeu el botó

2. Seleccioneu nominalment els/les alumnes a qui voleu assignar connectivitat (cal

marcar el quadre de cada alumne/a).

3. Marqueu “Amb connectivitat” al menú superior esquerre.

4. Premeu el botó “Acceptar”, al menú superior dret.

Qualsevol modificació està reflectida a la pestanya “Sol·licituds” a la columna “Qt. Selecc.”
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Mòdul de Gestió de la demanda
Pestanya “Alumnes addicionals”

La pestanya alumnes addicionals inclouen PRI5, PRI6, ESO 1, ESO 2 i CFPS de centres públics

o concertats. Per fer l’assignació:

1. La primera vegada no apareix cap alumne/a. Prèviament s’ha d’incloure la selecció d’alumnes

prement el botó .

2. Seleccioneu l’equipament: portàtil i/o connectivitat (públics) i només connectivitat (concertats).

3. Seleccioneu alumnes de forma nominal. Si manca cap alumne/a, heu d’obrir una incidència:

� Manca un/a o diversos alumnes assignats: “alta alumne” i hi escriviu el nom complet.

� No tenir cap alumne/s assignat/s al centre: “sense alumnes informats”.

� Modificar el sistema operatiu assignat a l’enquesta: “modificació sistema operatiu alumnes”

(només públics).

4. Premeu el botó “Acceptar”.
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Mòdul de Gestió de la demanda
Pestanya “Alumnes addicionals”

En cas d’error, premeu 
“paperera” per eliminar 
alumne/a de la selecció
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Mòdul de Gestió de la demanda
Pestanya Alumnes addicionals

En cas d’error o correccions de les assignacions fetes, cal procedir de la següent manera:

▪ Premeu per eliminar l’alumne/a, si no li pertoca cap equipament.

▪ Per modificar la selecció portàtil (centres públics) i/o connectivitat associat a un/a

alumne/a: premeu , corregiu l’assignació i premeu el botó “Acceptar”.

▪ Per afegir nous alumnes, premeu i seguiu els passos anteriorment explicats.
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Mòdul de Gestió de la demanda
Pestanya “Incidències” 
Aquí es podran consultar les incidències que heu obert i la tipologia. Les incidències seran

gestionades pel proveïdor, amb el suport del Departament d’Educació, si escau.

Un cop resoltes, el proveïdor avisa el centre, perquè pugui finalitzar l’assignació i passar a estat

“sol·licitat”. Si genera alertes s’ha de revisar i validar, si no en genera es valida automàticament

i s’inicia la tramitació per al lliurament.
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Mòdul de Gestió de la demanda
Pestanya “Incidències”
Quan el centre obre una incidència, la petició passa a estat “Incidència” i restarà a l’espera, fins

que el proveïdor o els serveis territorials la resolguin, i es posi en contacte amb el centre per

assignar i fer la finalització. Les incidències definides són:
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Tipus d'incidència Descripció Acció que ha de fer el centre

Nombre total docents incorrecteFalta un o diversos docent/s del nombre 
total.

Indicar el nombre total de docents (persones 
físiques en plantilla del Departament).

Alta alumne Falta un/a o diversos alumne/s Indicar el nom complet (nom i cognoms) 

Modificar sistema operatiu 
alumnes (centres públics)

El centre vol assignar un sistema operatiu 
diferent a l’escollit inicialment a l’enquesta 
juliol. 

Indicar el sistema operatiu que vol assignar i 
col·lectiu, si alumnes obligatoris i/o 
addicionals, i justificar el motiu de canvi de la 
petició.

Sense alumnes informats L’eina no carrega els alumnes obligatoris i/o 
addicionals, i el centre no els pot
seleccionar i assignar equipament. 

Comprovar botó “crear” a la pestanya 
“alumnes addic.”, i si no carrega, obrir 
incidència.



 
Mòdul de Gestió de la demanda
Formalitzar la petició 
Per finalitzar la sol·licitud d’equipaments, i un cop assignats els/les alumnes, la direcció del

centre ha de prémer , situat al menú superior dret.

La petició es processa i detecta si ha cap errada i surt reflectida en forma d’alerta. Les alertes

definides són:

Els serveis territorials es posaran en contacte amb el centre per esbrinar-ne els motius i

justificacions.

Alertes Acció correctora 

Sense selecció de connectivitat El centre no ha assignat connectivitat als/a les alumnes segons la quantitat inicial.

Selecció de portàtils per a alumnes 
superior a la prevista

El centre ha sol·licitat més portàtils dels assignats prèviament. Pendent de 
validació del Departament.

Sense selecció de portàtils per a 
alumnes El centre no ha assignat portàtils suficients per als alumnes addicionals.
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Mòdul de Gestió de la demanda
Formalitzar la petició 
La direcció del centre pot cancel·lar i modificar les dades segons l’alerta, o pot confirmar la

petició, i no permetrà la modificació de dades. Aquesta estarà pendent de revisió i validació.

Si el centre opta per acceptar la tramitació de la sol·licitud, el procés que genera de forma

automàtica és el següent:

▪ Crearà l’assignació de sol·licitud de material segons la selecció d’alumnes.

▪ Crearà les alertes a la petició (visibles pel centre a la pestanya “Alertes”).

▪ Modificarà l’estat de la petició a “sol·licitat”.

La direcció del centre no podrà fer noves seleccions i/o modificacions si la petició ha canviat

d’estat i ja no està a “pendent”.

Una vegada feta la sol·licitud, la petició segueix el flux de validació, tramitació i lliurament dels

equipaments.
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