
Inscripció Direcció  

La inscripció direcció permet realitzar les inscripcions a activitats de formació a les 
direccions dels centres. Els permisos d’accés s’associen directament a la persona 
nomenada per al càrrec pel Departament d’Educació, o per la titularitat dels centres 
municipals i concertats.  
La persona directora s’identificarà mitjançant l’usuari XTEC i podrà: 
 

1) Delegar funcions  a persones del centre que disposin d’identificador XTEC 
donant permisos diferenciats:formació, gestió equipaments,... 

 
2) Realitzar directament Inscripcions  

 
3) Consultar activitats amb restricció del seu centre..  

 
4) Consultar els certificats del professorat del centre. 
 
5) Gestionar de la priorització dels docents del centre en una activitat formativa  

amb priorització de direcció. 
 

 
Per accedir a aquesta aplicació cal disposar d’identificador XTEC.  
 
 

1) Delegar funcions, donant permisos de formació. 
 
Després de validar-vos com a usuari XTEC s’accedeix a la pàgina de gestió de: 
permisos , inscripcions del vostre centre i consulta formació professorat. 
 

2) Realitzar directament inscripcions: 
 
Seleccionant “Inscripcions centre ” trobareu el selector d'accions sobre les 
inscripcions de centre, on apareixen els diferents enllaços: 
 

 
 
 
La pantalla que apareix amb l’opció Inscripcions centre és la següent amb diferents 
apartats: 
 
 



 
 
Inscripció d’activitats restringides a centre  apareixen totes aquelles formacions 
on el vostre centre té plaça, normalment son activitats on cada centre hi envia una o 
dues persones. 
La inscripció es realitza des d’aquesta pantalla i és direcció o la persona en qui 
delegui direcció els qui realitzen les inscripcions. 
 

 
 

3) Consulta d’activitats amb restricció de centre   
 
Activitats adreçades preferentment al vostre centre. Normalment la inscripció la fa 
cada docent individualment i només s’hi poden inscriure les persones que consten al 
vostre claustre. En aquest apartat, es visualitzen la informació mínima de l’activitat: 
codi i nom de les formacions en centre classificades per cursos i els certificats que 
es van emetre. 
 
 

4) Consultes dels certificats del professorat del c entre. 
La pantalla ens informa del número total  dels certificats emesos al professorat que 
en aquest moment està adjudicat al centre. L’exemple que presentem ens informa 
dels 18 certificats d’una formació realitzada el curs 2010-2011. 
 



 
 

5) Gestió d'Activitat amb Priorització de Direcció  

Apareixerà la llista d'activitats on podreu gestionar les prioritats del centre. 

 

A la pantalla d’activitats amb priorització de Direcció sortirà el llistat de les activitats 
que tenen aquesta restricció i a les qual s’ha inscrit personal docent del centre, de 
forma individual.  S’informa de: el curs acadèmic, el codi, el nom de l’activitat i de 
quantes sol·licituds hi ha.  



 

Seleccionant una activitat, es pot veure quines persones del vostre centre s'han 
inscrit i establir les prioritats. A cada activitat es podrà seleccionar el nombre de 
persones que apareix en l’apartat Màxim nombre de prioritzacions 

 

 
La direcció pot marcar la casella de prioritzat i seguidament Guardar les dades. 
 


