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Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i
científics
 
1 Marc de treball

 

 
2 Recollida de dades en centres d'educació infantil de primer cicle

 
El procediment per lliurar les dades agregades referents a l’alumnat, unitats, serveis
escolars i personal té lloc a l'aplicació informàtica QEI, l'accés a la qual es fa des de
l'apartat Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre.

Aquest document descriu com es recullen les dades per elaborar les estadístiques
oficials en l'àmbit de l'educació, en especial l'Estadística de l'ensenyament del curs
2020-2021, d'acord amb el que disposa la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla
estadístic de Catalunya 2017-2020.

El Gabinet Tècnic és la unitat responsable de les activitats estadístiques incloses en
aquesta normativa.
L'Estadística de l'ensenyament és una estadística harmonitzada d'àmbit d'Europa i de
l'Estat, amb l'objectiu d'obtenir resultats i indicadors homogenis que permetin analitzar i
comparar els diversos sistemes educatius. La metodologia de l'operació estadística és
accessible al document Metodologia de l'Estadística de l'ensenyament publicat a
l'apartat Estadístiques del web del Departament. 

L'Estadística de l'Ensenyament té diversos orígens: sistemes d'informació de caire
administratiu i acadèmic, com són el RALC, SAGA/Esfer@@, i aplicacions de caire
estadístic com són la QEI, QEST, i el Sistema d'Intercanvi d'Informació (SII) com a més
importants. 

El RALC, previst en l'article 89.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i
desenvolupat en l'Ordre ENS/293/2015, és d'ús i d'actualització obligatoris per a tots els
centres educatius de Catalunya (públics, privats concertats i privats sense finançament
públic). Els directors i directores dels centres públics i els titulars dels centres privats
l'han de tenir la informació de l'escolarització plenament actualitzada el 31 d'octubre de
2020, que és la data d'extracció de la informació i la data de referència de l'Estadística
de l'ensenyament. S'han incorporat també dades acadèmiques corresponents a la
finalització dels ensenyaments que ha cursat l'alumnat, que han de ser enregistrades
d'acord amb els calendaris que s'indiquin en la intranet - Portal de centre.

El programa de gestió dels centres del Departament d'Educació (SAGA/Esfer@)
incorpora funcionalitats que permeten que el Departament obtingui automàticament la
informació necessària.

Durant el curs 2020-2021 també es recollirà la informació relativa a l'Estadística dels
equipaments i usos de les TIC als centres educatius, així com l'Estadística de les
Biblioteques escolars. 
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http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=770410&language=ca_ES&textWords=Llei%25205%2F2016&mode=single
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=480169&language=ca_ES#fragment-1182345
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=703404&language=ca_ES
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx


El calendari de lliurament comença l’1 d’octubre de 2020 i finalitza el 31 de desembre
de 2021.
 

 
3 Recollida de dades en centres d'educació infantil de segon cicle

 
Les dades identificatives i d'escolarització de l’alumnat s'extreuen del RALC, i hi han
d'estar plenament actualitzades el 31 d'octubre de 2020.
 
Pel que fa a la resta de dades, és a dir, d'unitats, serveis escolars i personal docent i no
docent, en el cas dels centres de titularitat del Departament d’Educació, s'extreuen
d'Esfer@ i dels sistemes d'informació del Departament.
 
En el cas dels centres privats i públics d'altres titularitats, aquestes dades es recullen
agregades mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa des de des de l'apartat 
Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre.
 
El calendari de lliurament comença el 15 de setembre de 2020 i finalitza el 31 de gener
de 2021.
 

 
4 Recollida de dades en centres d'educació primària

 

 
5 Recollida de dades en centres d'educació especial

 
Les dades identificatives i d'escolarització de l'alumnat s'extreuen del RALC i hi han
d'estar plenament actualitzades el 31 d'octubre de 2020. 
 
Pel que fa a la resta de dades, és a dir, d'unitats, serveis escolars, personal docent i no
docent, es recullen agregades, amb independència de la titularitat del centre,
mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa des de l'apartat Tramesa de dades
de la intranet - Portal de centre.

 

Les dades identificatives i d'escolarització de l’alumnat s'extreuen del RALC, i hi han
d'estar plenament actualitzades el 31 d'octubre de 2020.

Pel que fa a la resta de dades, és a dir, d'unitats, serveis escolars, personal docent i no
docent, etc., en el cas dels centres de titularitat del Departament d'Educació s'extreuen
d'Esfer@ i dels sistemes d'informació del Departament.

En el cas dels centres privats i públics d'altres titularitats, aquestes dades es recullen
de manera agregada mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa de des de
l'apartat Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre.

El calendari de lliurament comença el 15 de setembre de 2020 i finalitza el 31 de gener
de 2021.
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https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx


El calendari de lliurament comença el 15 de setembre de 2020 i finalitza el 31 de gener
de 2021.
 
 
 

 
6 Recollida de dades en centres d'educació secundària obligatòria

 

 
7 Recollida de dades en centres de batxillerat

 

 
8 Recollida de dades en centres de cicles formatius de formació professional de
grau mitjà i de grau superior

Les dades identificatives i d'escolarització dels alumnes s'extreuen del RALC, i hi han
d'estar plenament actualitzades el 31 d'octubre de 2020. Les dades acadèmiques
relatives a la finalització dels estudis (nota mitjana i data) s'han d'enregistrar
puntualment al RALC.

Pel que fa a la resta de dades, és a dir, d'unitats, serveis escolars, personal docent i no
docent i avaluació, en el cas dels centres de titularitat del Departament d’Educació
s'extreuen d'Esfer@ i dels sistemes d'informació del Departament. 

En el cas dels centres privats i públics d'altres titularitats, aquestes dades es recullen
de manera agregada mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa de des de
l'apartat Tramesa de dades de la intranet - Portal de centres.

El calendari de lliurament comença el 15 de setembre de 2020 i finalitza el 31 de gener
de 2021.

Les dades identificatives i d'escolarització de l’alumnat s'extrauran del RALC, i hi han
d'estar plenament actualitzades el 31 d'octubre de 2020. Les dades acadèmiques
relatives a la finalització dels estudis (nota mitjana i data) s'han d'enregistrar
puntualment al RALC.

Pel que fa a la resta de dades, és a dir, d'unitats, serveis escolars, personal docent i no
docent i avaluació, en el cas dels centres de titularitat del Departament d'Educació
s'extrauran d'Esfer@ i dels sistemes d'informació del Departament.

En el cas dels centres privats i públics d'altres titularitats, aquestes dades es recolliran
de manera agregada mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa de des de
l'apartat Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre.

El calendari de lliurament comença el 15 de setembre de 2020 i finalitza el 31 de gener
de 2021.
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https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx


●

●

 
Les dades identificatives i d'escolarització de l'alumnat que cursa aquests
ensenyaments de manera presencial o semipresencial s'extreuen del RALC, i hi han
d’estar plenament actualitzades el 31 d'octubre de 2020. Les dades acadèmiques
relatives a la finalització dels estudis (nota mitjana i data) s'han d'enregistrar
puntualment al RALC.
 
En cas que l’alumnat els cursi a distància, es recullen mitjançant el Sistema d'Intercanvi
d'Informació (SII), independentment de la titularitat del centre. 
 
Pel que fa a les dades individualitzades de matrícula relatives als mòduls i unitats
formatives, unitats, serveis escolars, personal docent i no docent i avaluació, i en el cas
dels centres de titularitat del Departament d’Educació, s'extreuen de SAGA a través de
la funcionalitat d’aquesta aplicació (a la qual s’accedeix per l’opció Dades > Tramesa >
Dades estadístiques) per comunicar les dades de matrícula dels ensenyaments de
formació professional.
 
En el cas dels centres privats i públics d'altres titularitats, la informació sobre mòduls,
unitats formatives i avaluació es recull al Sistema d'Intercanvi d'Informació (SII), ja sigui
mitjançant la tramesa d'un fitxer en format XML o a través d'emplenament manual per
formulari. Tota la informació relacionada amb aquest procés es pot consultar a l'apartat
de Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre, corresponent al Sistema
d'Intercanvi d'Informació, on es disposa del document de descripció del fitxer de dades
de matrícula i avaluació d'FP (“Guia-MAT”) i de les taules de codis necessaris per
trametre la informació.
 
La introducció d'informació s'ha de fer en dos períodes: 
 

Avaluació del curs 2019-2020: del 21 de setembre de 2020 i al 29 de gener de
2021. 
Matrícula 2020-2021: del 28 d'octubre de 2020 i al 26 de febrer de 2021.
 

Pel que fa a la resta de dades d'aquests centres, és a dir, d'unitats, personal docent i
no docent i serveis escolars, es recullen mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual
es fa de des de l'apartat Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre.
 
El calendari de lliurament comença el 15 de setembre de 2020 i finalitza el 28 de febrer
de 2021.
 

 
9  Recollida de dades en centres de cursos d'accés i preparació a cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior

 
Les dades individualitzades de matrícula s'extreuen de SAGA i dels sistemes
d'informació del Departament, en el cas dels centres del Departament d’Educació.
 
Pel que fa als centres privats i públics d'altres titularitats, aquestes dades
individualitzades de matrícula es recullen al Sistema d'Intercanvi d'Informació (SII), ja
sigui mitjançant la tramesa d'un fitxer en format TXT o a través de l'emplenament
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https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx


 
10 Recollida de dades en centres de cicles formatius artístics de grau mitjà i de
grau superior: arts plàstiques i disseny

 

 
11 Recollida de dades en centres de cicles formatius artístics de grau mitjà i de
grau superior: arts escèniques  

 
Les dades identificatives i d'escolarització de l'alumnat s'extreuen del RALC, i hi han
d'estar plenament actualitzades el 31 d'octubre de 2020. Les dades acadèmiques
relatives a la finalització dels estudis (nota mitjana i data) s'han de registrar
puntualment al RALC.
 
Pel que fa a la resta de dades, és a dir, d'unitats, serveis escolars, personal docent i no
docent, es recullen agregades, amb independència de la titularitat del centre,
mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa de des de l'apartat Tramesa de
dades de la intranet - Portal de centre.
 
El calendari de lliurament comença el 15 d’octubre de 2020 i finalitza 28 de febrer de
2021.
 

 
12 Recollida de dades en centres d'ensenyaments de grau professional i superior
de música

manual d'un formulari. Tota la informació relacionada amb aquest procés es pot trobar
a l'apartat corresponent al Sistema d’Intercanvi d’Informació, des de l'apartat Tramesa
de dades de la intranet - Portal de centre, on es disposa del document de descripció del
fitxer de dades dels cursos ("Guia-MAT") i de les taules de codis necessaris per
trametre la informació.

El calendari de lliurament comença el 20 de gener i finalitza 28 de febrer de 2021.

Les dades identificatives i d'escolarització de l'alumnat s'extreuen del RALC, i han
d'estar plenament actualitzades el 31 d'octubre de 2020. Les dades acadèmiques
relatives a la finalització dels estudis (nota mitjana i data) s'han d'enregistrar
puntualment al RALC.

Pel que fa a la resta de dades, és a dir, d'unitats, serveis escolars, personal docent i no
docent, es recullen agregades, amb independència de la titularitat del centre,
mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa des de l'apartat Tramesa de dades
de la intranet - Portal de centre.

El calendari de lliurament comença el 15 d'octubre de 2020 i finalitza 28 de febrer de
2021.
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https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx


 

 
13 Recollida de dades en centres d'ensenyaments de grau professional i superior
de dansa

 
Les dades individualitzades de la matrícula de l'alumnat es recullen mitjançant el
Sistema d'Intercanvi d'Informació (SII), en la funcionalitat per a ensenyaments de règim
especial, independentment de la titularitat del centre. 
 
A la secció Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre, i dins l'apartat Sistema
d'Intercanvi d'Informació, hi ha disponible tota la informació necessària per dur a terme
la tramesa. S'hi inclou la descripció del fitxer de dades de matrícula d'ensenyaments de
règim especial (“Guia-MAT”), un exemple de fitxer i les taules de codis implicats. 
 
El calendari de lliurament és del a partir del 15 d'octubre de 2020 i fins el 28 de febrer
de 2021.
 
La informació de graduació de l'alumnat del curs 2019-2020 es porta a terme també a
través de l'SII, on es pot indicar individualment els i les alumnes graduats el curs
anterior. 

Les dades individualitzades de la matrícula de l'alumnat es recullen, mitjançant el
Sistema d'Intercanvi d'Informació (SII), en la funcionalitat per a ensenyaments de règim
especial, independentment de la titularitat del centre. 

A la secció Tramesa de dades de la intranet - Portal de centres, i dins l'apartat Sistema
d'Intercanvi d'Informació, hi ha disponible tota la informació necessària per dur a terme
la tramesa. S'hi inclou la descripció del fitxer de dades de matrícula d'ensenyaments de
règim especial (“Guia-MAT”), un exemple de fitxer i les taules de codis implicats. 

El calendari de lliurament comença el 15 d’octubre de 2020 i finalitza el 28 de febrer de
2021.

Per primer cop, es recolliran les dades individualitzades d'alumnes d'ensenyaments de
màsters a través del Sistema d'Intercanvi d'Informació (SII). La informació de graduació
de l'alumnat del curs 2019-2020 es porta a terme també a través de l'SII, on es pot
indicar individualment els i les alumnes graduats el curs anterior. 

El calendari de lliurament comença el 15 d'octubre i finalitza el 15 de desembre de
2020.

Pel que fa a la resta de dades, és a dir, grups i personal docent i no docent, es recullen
de manera agregada mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa des de l'apartat
Tramesa de dades de la intranet - Portal de centres. 

El calendari de lliurament comença el 15 d'octubre de 2020 i finalitza el 28 de febrer de
2021.
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https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx


●

●

●

El calendari de lliurament comença el 15 d'octubre i finalitza el 15 de desembre de
2020.
 
Pel que fa a la resta de dades, és a dir, grups i personal docent i no docent, es recullen
de manera agregada mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa des de l'apartat
 Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre. 
 
El calendari de lliurament comença el 15 d'octubre de 2020 i fins el 28 de febrer de
2021.
 
 
 

 
14 Recollida de dades en centres d'ensenyaments esportius 

 
Les dades individualitzades de la matrícula de l'alumnat, i la informació de la graduació
dels i de les alumnes del curs anterior, es recullen mitjançant el Sistema d'Intercanvi
d'Informació (SII), en la funcionalitat per a ensenyaments de règim especial. 
 
A la secció Tramesa de dades de la intranet - Portal de centres, i dins l'apartat Sistema
d'Intercanvi d'Informació, hi ha disponible tota la informació necessària per dur a terme
la tramesa, inclosa la descripció del fitxer de dades de matrícula d'ensenyaments de
règim especial ("Guia- MAT"), un exemple de fitxer i les taules de codis implicats.
 
El calendari de lliurament consta de diversos períodes: 
 

Alumnes graduats del curs 2019-2020: entre el 21 de setembre de 2020 i fins al 31
de gener de 2021.
Matrícules del primer trimestre del curs 2020-2021: entre el 15 d'octubre de 2020 i
fins al 28 de febrer, 2021. 
Matrícules de la resta de trimestres: entre l'1 de febrer i fins al 15 de juliol de 2021
 

Pel que fa a la resta de dades, és a dir, grups i personal docent i no docent, es recullen
de manera agregada mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa des de
l'apartat Tramesa de dades de la intranet - Portal de centres.
 
El calendari de lliurament comença el 15 d'octubre de 2020 i fins el 28 de febrer de
2021.
 

 
15 Recollida de dades en centres de programes de formació i inserció

 
Els centres que imparteixen programes de formació i inserció (PFI) utilitzen un
programari específic per a la gestió acadèmica i administrativa. El Departament extreu
directament d'aquesta aplicació les dades dels alumnes per a l'Estadística de
l'ensenyament. 
 
Cal tenir en compte que, si aquests programes s'imparteixen a un centre d'educació
especial, cal emplenar el qüestionari corresponent de la QEST, tal com s'explica a
l'apartat Recollida de dades en centres d'educació especial.
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https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx
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16 Recollida de dades en centres d'estudis superiors de disseny

 

 
17 Recollida de dades en la resta de centres d'ensenyaments artístics
(conservació i restauració de béns culturals, i art dramàtic)

 

Les dades individualitzades de la matrícula de l’alumnat , i la informació de la graduació
dels alumnes del curs anterior es recullen mitjançant el Sistema d'Intercanvi
d'Informació (SII), en la funcionalitat per a ensenyaments de règim especial. 

A la secció Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre, i dins l'apartat Sistema
d'Intercanvi d'Informació, hi ha disponible tota la informació necessària per dur a terme
la tramesa, inclosa la descripció del fitxer de dades de matrícula d'ensenyaments de
règim especial ("Guia-MAT"), un exemple de fitxer i les taules de codis implicats.

Per primer cop, es recolliran les dades individualitzades de l’alumnat d’ensenyaments
de màsters a través del Sistema d’Intercanvi d’Informació (SII). 

El calendari de lliurament consta de diversos períodes: 

Alumnes graduats del curs 2019-2020: entre 21 de setembre de 2020 i el 31 de
gener de 2021.

●

Matrícules del primer semestre del curs 2019-2020: entre el 15 d'octubre i el 28 de
febrer de 2021. 

●

Matrícules del segon semestre: entre l'1 de març i el 30 d'abril.●

Pel que fa a la resta de dades, és a dir, grups i personal docent i no docent, es recullen
de manera agregada mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa des de l'apartat
Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre. 

El calendari de lliurament comença el 15 d'octubre de 2020 i fins al 28 de febrer de
2021.

Les dades individualitzades de la matrícula de l'alumnat i la informació de la graduació
dels i de les alumnes del curs anterior, es recullen, independentment de la titularitat del
centre, mitjançant el Sistema d'Intercanvi d'Informació (SII), en la funcionalitat per
a  ensenyaments de règim especial. 

A la secció Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre, i dins l'apartat Sistema
d'Intercanvi d'Informació, hi ha disponible tota la informació necessària per dur a terme
la tramesa, inclosa la descripció del fitxer de dades de matrícula d'ensenyaments de
règim especial ("Guia-MAT"), un exemple de fitxer i les taules de codis implicats.

Per primer cop, es recolliran les dades individualitzades de l’alumnat d’ensenyaments
de màsters a través del Sistema d’Intercanvi d’Informació (SII). 

El calendari de lliurament consta de diversos períodes: 
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18 Recollida de dades en centres d'ensenyaments artístics no reglats de música i
dansa

 
Les dades agregades referents a l'alumnat i al personal docent i no docent es lliuren
amb l'aplicació informàtica QEST, l'accés a la qual es fa des de l'apartat Tramesa de
dades de la intranet - Portal de centre.
 
El calendari de lliurament comença el 15 d'octubre de 2020 i finalitza el 28 de febrer de
2021.
 

 
19 Recollida de dades en centres d'educació d'adults

 

 
19 Recollida de dades en centres d'ensenyaments d'idiomes

 

Alumnes graduats del curs 2019-2020: del 21 de setembre i al 15 de desembre
2020.

●

Matrícules de 2020-2021: del 15 d'octubre i al 15 de desembre de 2020. ●

Pel que fa a la resta de dades, és a dir, de grups i personal docent i no docent, es
recullen de manera agregada mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa des de
l'apartat Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre. 

El calendari de  lliurament comença el 15 d’octubre de 2020 i finalitza el 28 de febrer de
2021.

Les dades referents a l’alumnat, tipus d'ensenyament, personal docent i no docent i
avaluació es recullen de manera agregada mitjançant l'aplicació QEST. En el cas dels
centres que utilitzen SAGA, el qüestionari ja tindrà precarregada la major part de la
informació des dels sistemes d'informació del Departament. L'accés a l'aplicació es fa
des de l'apartat Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre.

En tots els casos el qüestionari s'ha d'emplenar durant el primer trimestre del curs
acadèmic. 

El calendari de lliurament comença el 15 d'octubre de 2020 i finalitza el 28 de febrer de
2021.

 

Les dades individualitzades referents a les matrícules i avaluació de l'alumnat es lliuren
a partir de l'extracció directa de l'aplicació CODEX i CENTROSNET, a l'inici de curs, a
l'inici del segon quadrimestre i a final de curs.

Pel que fa a la resta de dades, d'unitats i personal docent i no docent, s'extreuen dels
sistemes d'informació del Departament.
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21 Recollida de dades en centres d'ensenyaments a distància

 
Les dades referents a l'alumnat de l'Institut Obert de Catalunya s'obtenen mitjançant
una extracció de l'aplicació de gestió de l'IOC, que es fa a l'inici de curs, a l'inici del
segon semestre i a final de curs.
 
Pel que fa a la resta de centres que imparteixen ensenyaments a distància de formació
professional han de facilitar les dades d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 
Recollida de dades en centres de cicles formatius de formació professional de grau
mitjà i de grau superior.
 

 
22 Recollida de dades en centres de plans d'estudis estrangers

 

 
23 Recollida de dades en centres sobre equipaments i usos de les TIC 

 
L’Estadística dels equipaments i usos de les TIC als centres educatius recull informació
sobre l'equipament TIC als centres, connexió a Internet, serveis al núvol, xarxes locals,
sistemes de projecció, dispositius i recursos digitals de l’alumnat, així com el
manteniment i coordinació de les TIC, els usos i coneixements del personal docent en
aquesta matèria, entre d'altres. 
 
Aquesta informació es recull mitjançant l'aplicació QESI, l'accés a la qual es fa des de
l'apartat Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre.
 
El calendari de lliurament de les dades del curs 2020-2021 comença l'1 de març i
finalitza el 14 de maig de 2021.
 
A causa de les mesures adoptades per fer front al coronavirus SARS-CoV-2 a partir del

Les dades referents a les matrícules de l'alumnat, personal docent i serveis escolars es
recullen de manera agregada mitjançant l'aplicació QEST, l'accés a la qual es fa des de
l'apartat Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre.
El calendari de lliurament comença el 15 d'octubre de 2020 i finalitza el 28 de febrer de
2021.

Pel que fa a la correspondència de nivells d'estudis, els nivells 2 i 3 de la Classificació
Internacional Normalitzada de l'Educació de la UNESCO (en anglès, International
Standard Classification of Education) es corresponen, respectivament, amb el final de
l'educació secundària de primer cicle (en anglès, lower secondary education) i amb el
final de l'educació secundària de segon cicle (en anglès, upper secondary education).
En el cas del sistema educatiu català, a tall d'exemple, es corresponen amb quart
d'ESO i segon curs de batxillerat, respectivament.
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12 de març de 2020, el període de recollida de les dades del curs 2019-2020 finalitza el
30 d'octubre de 2020.
 

 
24 Recollida de dades en centres sobre les biblioteques escolars, 2019-2020 

 
L'estadística de biblioteques escolars té com a objectiu principal conèixer les
biblioteques escolars en quant al seu equipament, instal·lacions, la seva activitat i els
recursos materials, econòmics i humans de què disposen. La seva periodicitat és
quadriennal. Aquesta informació es recull mitjançant l'aplicació QESI, l'accés a la qual
es fa des de l'apartat Tramesa de dades de la intranet - Portal de centre.
 
A causa de les mesures adoptades per fer front al coronavirus SARS-CoV-2 a partir del
12 de març de 2020, el període de recollida de les dades del curs 2019-2020 finalitza el
30 d'octubre de 2020.
 
 
 

 
25 Calendari de tramesa de dades segons l'aplicació de recollida

 
La manera de facilitar les dades al Departament varia segons l'ensenyament de què es
tracti i la tramesa es fa per mitjà d'aplicacions informàtiques específiques. El calendari
de tramesa segons l'aplicació de recollida de dades és el següent:
 
Qüestionari d'educació infantil (QEI): 1.10.2020 - 31.12.2020 
 
Registre d'alumnes (RALC): Actualització completa el 31.10.2020
 
SAGA/Esfer@: Actualització permanent
 
Qüestionaris d’estadística (QEST): 
 
15.9.2020 - 31.1.2021: 
 

Educació infantil de segon cicle
Educació primària
Educació especial
Educació secundària obligatòria
Batxillerat
 

15.9.2020 - 28.2.2021:
 

Cicles formatius de formació professional
Arts escèniques
Ensenyaments d'art dramàtic
Conservació i restauració de béns culturals
Ensenyaments esportius
 

15.10.2020 - 28.2.2021:

Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics 14/16

https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Tramesa-dades/Pagines/default.aspx


●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny
Estudis superiors de disseny
Ensenyaments de música no reglats (escoles de música), professionals i superiors
Ensenyaments de dansa no reglats (escoles de dansa), professionals i superiors
Educació d'adults
Centres estrangers
 

Sistema d’Intercanvi d’Informació (SII)
 
FP :
 

Avaluació del curs anterior: 21.9.2020 - 29.1.2021
Matrícula del curs actual: 26.10.2020 - 28.2.2021
 

Cursos d'accés: 20.1.2021 - 28.2.2021
 
Professional i superior de música i de dansa. : 
 

Avaluació del curs anterior: 15.10.2020 - 15.12.2020
Matrícula del curs actual: 15.10.2020 - 28.2.2021
 

Conservació i restauració de béns culturals, i art dramàtic: 
 

Avaluació del curs anterior: 21.9.2020 - 15.12.2020
Matrícula del curs actual :15.10.2020 - 15.12.2020
 

Ensenyaments esportius: 
 

Avaluació del curs anterior: 21.9.2020 - 31.1.2021
Matrícula del 1r trimestre: 15.10.2020 - 31.1.2021
Matrícula resta de trimestres: 1.2.2021 - 15.7.2021
 

Estudis superiors de disseny: 
 

Avaluació del curs anterior: 21.9.2020 - 31.1.2021
Matrícula del 1r semestre: 15.10.2020 - 28.2.2021
Matrícula del 2n semestre: 1.3.2021 - 30.4.2021
 

Qüestionari d'estadística i sistemes d'informació (QESI) 
 

dades del curs 2020-2021: 1.3.2021 - 14.5.2021
dades del curs 2019-2020: fins al 30.10.2020.
 

 
26 Protocol d'accés als centres educatius amb finalitats científiques,
estadístiques o d'estudis

 
El Departament d’Educació vol donar resposta a les necessitats de recollida
d'evidències per a la recerca científica o estadística, mitjançant la realització
d'enquestes, observacions o altres tècniques en centres educatius públics. 
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En aquest context, s'estableix la Instrucció 3/2020, per la qual es regula l'accés als
centres educatius amb finalitats científiques, estadístiques o d'estudis, amb l'objectiu
d'establir les condicions i el procediment d'accés als centres educatius a les persones
sol·licitants de centres de recerca o entitats de dret públic.
 
Només podran accedir als centres educatius les persones que desenvolupin activitats
que tinguin les finalitats esmentades i disposin de l'autorització d'accés del
Departament d’Educació, que es vehicularà a través de la Secretaria General. 
 
L'autorització d'accés és un document que recull les condicions i el calendari d'accés al
centres educatius, i que estableix els compromisos que assumeixen els sol·licitants. 
 
Per concedir l'autorització el Departament d’Educació es basarà en els principis de
respecte a les persones, la solidaritat, la justícia, l'eficiència, la transparència, la
recerca responsable i la protecció de les dades personals.
 

 
27 Normativa d'aplicació (recollida i tractament de dades a efectes estadístics i
científics)

 
Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de
modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya (DOGC núm. 7277, de
30.12.2016)
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d'alumnes i del
fitxer de dades de caràcter personal associat (DOGC núm. 6963, de 25.9.2015)
Instrucció 3/2020, per la qual es regula l'accés als centres educatius amb finalitats
científiques, estadístiques o d'estudis
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