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Criteris d’assignació
Projectes al mòdul de desplegaments

El mòdul de desplegament permet visualitzar a cada centre l’estat dels projectes del Pla

d’acceleració de la transformació digital. Els projectes poden ser:

 Connectivitat MiFi alumnat (públics i concertats): d’acord amb la petició

validada pel Departament al mòdul de la demanda.

 Portàtils docents (públics): veure criteris d’assignació del Departament (pàgina

següent).

 Portàtils alumnes (públics): d’acord amb la petició validada pel Departament al

mòdul de la demanda.

 Desplegament LAN Wi-Fi (públics): pròximament (actualment no està visible).
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Criteris d’assignació
Portàtils docents (centres públics)

La llista de docents amb un ordinador de treball assignat, consultable a aquest mòdul de

desplegaments de l’INDIC, s’ha fet d’acord amb:

• Els o les docents que ocupen places definitives, provisionals o vacants durant tot el curs

escolar i amb una dedicació superior a un terç de la jornada.

• En cas que un o una docent es trobi de baixa, excedència o reducció de jornada completa

en el moment del lliurament, l’ordinador s’assignarà a la persona que faci la substitució fins

al retorn de la persona titular. Si hi ha diverses persones que fan la substitució del o la

docent titular, el centre ha de decidir a quina persona substituta li assigna l’ordinador. En

cas d’absència de la persona substituta en el moment del desplegament, el centre custodia

l’ordinador fins a la seva arribada.
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Criteris d’assignació
Portàtils alumnat (centres públics)

Els ordinadors de l'alumnat que es van indicar en el mòdul de la demanda es repartiran en dues 

onades successives en el temps:

• Onada 1: alumnat obligatori (3r i 4t d'ESO, Batxillerat i CFGM) i alumnat addicional de

CFGS.

• Onada 2: alumnat addicional de 5è i 6è d'educació primària i 1r i 2n de l'ESO.

Un cop finalitzada l'onada 1 s'iniciarà l'onada 2. S'avisarà als centres del procés de repartiment 

de forma prèvia, i seguint el mateix procés com a la resta de desplegaments. 
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INDIC – Inventari Digital de Centre

Accés

Per accedir a l’aplicació web INDIC, caldrà accedir al Portal de centres.

Cal introduir el nom d'usuari i la contrasenya
(credencials de GICAR). Només està habilitat 
per al personal directiu del centre i per a la 
coordinació digital del centre. 
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En cas de ser equip directiu i no poder 
accedir a l’INDIC, obriu una incidència a 
través del SAU: 
• Telèfon : 900 82 82 82
• https://pauticgencat.onbmc.com/
• Correu-e sau.tic@pautic.gencat.cat

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/pla-educacio-digital/Pagines/default.aspx
https://pauticgencat.onbmc.com/
mailto:sau.tic@pautic.gencat.cat


 

Visió general

El mòdul Desplegaments permet veure la traçabilitat del

desplegament dels projectes assignats a un centre. Inclou

l’assignació final, dates planificades, estats del projecte,

equipament inicial i lliurat.

Es pot accedir al mòdul mitjançant l’opció del menú superior

o la caixa de la zona central. El personal de l’equip directiu i

de la coordinació digital del centre només tenen accés a les

dades pròpies del centre.
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Mòdul Desplegaments
Pàgina principal

 Cada centre podrà consultar, a la pàgina principal, els projectes que té assignats i l’estat del

desplegament en què es troben per fer el seguiment i veure la traçabilitat.

 El centre no podrà fer cap modificació sobre la informació reflectida, més enllà d’obrir

alguna incidència relacionada amb el desplegament de cada projecte.

 La informació i estats seran actualitzats per l’oficina tècnica del proveïdor o proveïdora,

conforme a la informació validada prèviament al mòdul de la demanda i/o criteris

d’assignació, i validat posteriorment pel Departament. Els estats canviaran a mesura que

s’avanci en el procés de desplegament de cada projecte; el centre els podrà consultar en

qualsevol moment fins al tancament.
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Mòdul Desplegaments
Pàgina principal

• L’element identificat és la previsió per realitzar els desplegaments al centre amb les dates

informades segons quin sigui l’estat.

• Els desplegaments que es poden consultar actualment, en funció del que tingui definit cada

centre pel Pla d’acceleració digital, són:

• Connectivitat MiFi (públics i concertats)

• Portàtils docents (públics)

• Portàtils alumnat (públics)
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Mòdul Desplegaments
Pàgina principal
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AAAAAAA BBB CCC

11111111

11111111

11111111
Completat

Per fer l’exportació de 
dades a un fitxer Excel. Detall: per consultar el detall 

de cada projecte, l’assignació 
carregada i l’estat d’aquesta. 

Estat Descripció

Registrat La petició ha sigut registrada però el projecte de desplegament 

encara no ha començat

Pendent planificar El projecte està pendent de data de desplegament

Planificat El projecte té una data assignada de desplegament

Parcialment completat El projecte no s'ha finalitzat i resten equipaments per desplegar 

al centre

Completat El desplegament d'equipament o dispositus s'ha finalitzat al 

centre

Inventariat Projecte tancat. Té l'equipament inventariat i amb la 

documentació associada



  
Mòdul Desplegaments
Consulta el detall de l’equipament per projecte 

Per consultar el detall dels equipaments desplegats en un projecte, premeu a sobre de la icona

que hi ha a la columna “Detall del projecte a consultar”. La pantalla de detall mostra les dades

d’identificació del centre i una estructura de pestanyes, similar als tres projectes, que són:

▪ Sol·licituds: resum del volum amb la quantitat inicial i lliurada al centre, i tipologia d’equipaments assignats

(MiFi o portàtils) al centre.

▪ Assignacions: la relació entre persones (docents o alumnat) i equipaments segons els assignats pel

Departament.

▪ Incidències: història d’incidències associades només a la fase de desplegament d’equips al centre. Es

disposa d’un botó per informar d’incidències al desplegament.

▪ Documents: la relació d’actes signades pel centre al moment del desplegament. Es poden descarregar.

(*) El projecte ha de tenir un estat diferent de “Registrat” per poder consultar el detall.
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Mòdul Desplegaments
Consulta el detall del projecte de desplegament
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0811111111 INSTITUT AAAAAA

12374

0811111111 INSTITUT AAAAAA

Pestanyes

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

Dades del projecte / codi del 
centre / nom del centre



  
Mòdul Desplegaments
Pestanya “Sol·licituds”

En aquesta pestanya, el centre pot visualitzar un resum de l’equipament. Hi trobarà la següent

informació:

▪ Tipus: portàtil o MiFi (connectivitat).

▪ Catàleg: característiques generals dels equipaments.

▪ Fabricant: característiques concretes dels equipaments.

▪ Maqueta: imatge del programari preinstal·lat a l’ordinador portàtil. No aplicable als MiFi (N/A).

▪ Qt. Inicial: la quantitat total d’equipaments validats per desplegar.

▪ Qt. Lliurat: la quantitat total d’equipaments lliurats al centre.
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Mòdul Desplegaments
Exemple de pestanyes “Sol·licituds”

Portàtils docents

Portàtils alumnat

Connectivitat MiFi



  
Mòdul Desplegaments
Pestanya “Assignacions” – portàtils docents

En aquesta pestanya, el centre pot consultar la relació nominal de les persones i equipaments

assignats. Els camps definits a la pestanya són:

▪ Identificador: NIF/NIE del o la docent.

▪ Nom: nom complet de la persona docent amb portàtil assignat per ordre alfabètic, segons els criteris del

Departament (pàgina 5).

▪ Model: model del portàtil assignat.

▪ Maqueta: versió del programari preinstal·lat. Inclou informació sobre els sistemes operatius instal·lats.

▪ S.N: el numero de sèrie del portàtil.

▪ Estat: estat intern del projecte per fer el seguiment.

▪ Observacions: per informar si el portàtil és entregat finalment a una persona substituta.
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Mòdul Desplegaments
Pestanya “Assignacions” – portàtils docents

17

Per fer l’exportació de 
dades a un fitxer Excel i 
facilitar la consulta 

Cercador per a cada camp. 
Facilita la recerca d’una 
persona, números de sèrie o 
models d’equipaments

11111111B
22222222C
33333333D
44444444F
55555555G

PERE PERE PERE 
JOSE JOSE JOSE 
MARIA MARIA MARIA
OVIDI OVIDI OVIDI 
XAVIER XAVIER XAVI

Per navegar per les 
pàgines. Cada pàgina 
mostra un màxim de 5 
registres. 



  
Mòdul Desplegaments
Pestanya “Assignacions” – portàtils alumnat

En aquesta pestanya, el centre pot consultar la relació nominal de les persones i equipaments

assignats. Els camps definits a la pestanya són:

▪ Identificador: IDALU del o l’alumna (l’identificador atorgat pel RALC).

▪ Nom: nom complet del o la alumna (dels grups obligatoris i addicionals) amb portàtil assignat per ordre

alfabètic i validat a la demanda.

▪ Curs: el curs que fa el o l’alumna.

▪ Model: marca i model del portàtil assignat a el o l’alumna.

▪ Maqueta: versió del programari preinstal·lat.

▪ S.N: el numero de sèrie del portàtil.

▪ Estat: estat intern del projecte per fer el seguiment.

▪ Observacions: per incloure qualsevol comentari addicional.
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Mòdul Desplegaments
Pestanya “Assignacions” – portàtils alumnat
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Per fer l’exportació de 
dades a un fitxer Excel. 

Cercador per cada camp. 
Facilita la cerca d’una 
persona, número de sèrie o 
model d’equipament.

123456789
636363636
787878787
968968968
999999999

JOAN JOAN JOAN
MOHAMED MOHAMED
LAIA LAIA LAIA
PERE PERE PERE
ALI ALI ALI

Per navegar per les pàgines. Cada 
pantalla mostra un màxim de 5 
registres.



  
Mòdul Desplegaments
Pestanya “Assignacions” – connectivitat MiFi

En aquesta pestanya, el centre pot consultar la relació nominal de les persones i de les MiFi

assignades. Els camps definits a la pestanya són:

▪ Identificador: IDALU de l’alumne/a (l’identificador atorgat pel RALC).

▪ Nom: nom complet de l’alumne/a (dels grups obligatoris i addicionals) amb portàtil assignat per ordre

alfabètic i validat a la demanda.

▪ Curs: El curs que fa l’alumne/a.

▪ Model: del fabricant del dispositiu MiFi.

▪ Maqueta: no aplicable (N/A).

▪ S.N: el numero de sèrie de la MiFi.

▪ Estat: estat intern del projecte per fer el seguiment.

▪ Observacions: per incloure qualsevol comentari addicional.
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Mòdul Desplegaments
Pestanya “Assignacions” – connectivitat MiFi
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Per fer l’exportació de 
dades a un fitxer Excel. 

Cercador per cada camp. 
Facilita la cerca d’una 
persona, números de sèrie o 
model d’equipament. 

66666666B
54545455C
63636363D
78787878F
96896896G

JOAN JOAN JOAN
MOHAMED MOHAMED
LAIA LAIA LAIA
PERE PERE PERE
ALI FRAN FRAN

Per navegar per les pàgines. Cada 
pantalla mostra un màxim de 5 
registres.



  
Mòdul Desplegaments
Pestanya “Incidències” – connectivitat MiFi

En aquesta pestanya, el centre pot obrir una incidència abans o durant el desplegament del projecte de

connectivitat MiFi. Una vegada finalitzat el projecte –estat inventariat-, les incidències que puguin sorgir s’han

de tramitar a través del SAU pla digital.

Les incidències tècniques dels dispositius (MiFi) o SIM s’han de tramitar a través del SAU pla digital, trucant

al telèfon 900 100 195.
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CONNECTIVITAT MiFI
Tipus d'incidència Aplicar quan Identificador Número de sèrie Descripció

Alta alumne/a connectivitat
S'ha d'obrir en els casos que tingueu nous 
alumnes no considerats en la demanda 
inicial.

Necessari. Omplir amb 
IDALU, DNI o RALC.

No cal omplir.
Si es vol afegir més informació 
que justifiqui la incidència.

Baixa alumne/a connectivitat
S’ha d’obrir en els casos que l’alumne/a es 
doni de baixa del centre o renunciï a la 
connectivitat demanada inicialment.

Necessari. Omplir amb 
IDALU, DNI o RALC.

Cal omplir.
Si es vol afegir més informació 
que justifiqui la incidència.

Recepció MiFi
Us han arribat menys o més equips MiFi
dels esperats o per incidència amb el 
repartiment del transportista.

No cal omplir. No cal omplir.
Indicar el nombre total de MiFi
pendents o dades dels alumnes.



  
Mòdul Desplegaments
Pestanya “Incidències” – connectivitat MiFi

En aquesta pestanya, el centre pot obrir una incidència segons la tipificació del projecte. L’oficina tècnica del

proveïdor o proveïdora les resoldrà i indicarà la resposta a la resolució en aquesta pantalla.
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Per obrir una 
incidència

En cas d’alta o baixa 

d’alumne/a: necessari 

IDALU o RALC



  
Mòdul Desplegaments
Pestanya “Incidències” – portàtils docents 

Només es poden obrir incidències a través del mòdul mentre duri el desplegament. La resolució d’aquestes les

podreu consultar directament en aquesta pestanya.

• Si detecteu qualsevol incidència tècnica dels portàtils dels i les docents durant el desplegament o 
posteriorment, cal obrir-la a través del SAU 900 82 82 82 (Opció 4) o sau.tic@pautic.gencat.cat o  

https://pauticgencat.onbmc.com/
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PORTÀTILS DOCENTS
Tipus d'incidència Aplicar quan Identificador Número de sèrie Descripció

Nombre docents 
incorrecte

S'ha d'obrir en els casos que tingueu 
discrepàncies amb la relació de docents 
titulars assignats i que compleixin criteris 
del Departament (pàg. 5 d’aquest 
document).

Necessari. Omplir 
DNI/NIE.

No cal omplir.
Nom i justificació de la 
discrepància. 

Replanificar
desplegament

En cas que el centre tingui una situació de 
força major (confinament total o festiu 
local), cal indicar-ho el mateix dia de la 
recepció del comunicat, si és possible. 

No cal omplir. No cal omplir.
Indicar els motius de la petició 
de canvi data. 

mailto:sau.tic@pautic.gencat.cat
https://pauticgencat.onbmc.com/


  
Mòdul Desplegaments
Pestanya “Incidències” – portàtils docents

En aquesta pestanya, el centre pot obrir una incidència segons la tipificació del projecte. L’oficina tècnica del

proveïdor o proveïdora les resoldrà i indicarà la resposta a la resolució en aquesta pantalla.
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En cas d’incidència 
“nombre docent 

incorrecte”: necessari 
identificador DNI/NIE

Per obrir una 
incidència



  
Mòdul Desplegaments
Pestanya “Incidències” – portàtils alumnat

En aquesta pestanya, el centre pot obrir una incidència abans o durant el desplegament del projecte portàtils

de l’alumnat. Una vegada finalitzat el projecte –estat inventariat- les incidències que puguin sorgir s’han de

tramitar a través de SAU pla digital.

Les incidències tècniques dels portàtils alumnat s’han de tramitar a través de SAU pla digital, trucant al

telèfon 900 100 195.
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PORTÀTILS ALUMNAT
Tipus d'incidència Aplicar quan Identificador Número de sèrie Descripció

Alta alumne/a portàtil
S'ha d'obrir en els casos que tingueu nous 
alumnes no considerats en la demanda 
inicial.

Necessari. Omplir amb 
IDALU, DNI o RALC.

No cal omplir.
Si es vol afegir més informació 
que justifiqui la incidència.

Baixa alumne/a portàtil 
S’ha d’obrir en els casos que l’alumne/a es 
doni de baixa del centre o renunciï a 
l'equip demanat inicialment.

Necessari. Omplir amb 
IDALU, DNI o RALC.

Cal omplir.
Si es vol afegir més informació 
que justifiqui la incidència.

Replanificar desplegament

En cas que el centre tingui una situació de 
força major (confinament total o festiu 
local), cal indicar-ho el mateix dia de la 
recepció del comunicat, si és possible. 

No cal omplir. No cal omplir.
Indicar els motius de la petició de 
canvi data. 



  
Mòdul Desplegaments
Pestanya “Incidències” – portàtils alumnat

En aquesta pestanya, el centre pot obrir una incidència segons la tipificació del projecte. L’oficina tècnica del

proveïdor o proveïdora les resoldrà i indicarà la resposta a la resolució en aquesta pantalla.
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En cas d’alta o baixa 

alumne: necessari 

IDALU o RALC

Per obrir una 
incidència



  
Mòdul Desplegaments
Pestanya “documents”

En aquesta pestanya, es penjaran les actes signades pel centre en el procés de lliurament de

les MiFi o de desplegament d’ordinadors del professorat i de l’alumnat, un cop el projecte

estigui en estat completat. Una vegada l’acta ha estat revisada per l’oficina tècnica del

proveïdor o proveïdora, l’estat del projecte canvia a “inventariat”.

El centre pot descarregar l’acta signada i la relació de l’equipament desplegat al centre.
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0811111111

Per descarregar l’acta de 
desplegament o l’albarà 
d’entrega de l’equipament
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