
Identificadors dels aplicatius
Els centres educatius i el personal que hi 
treballa tenen accés a una sèrie d'aplicatius en 
línia que els permeten gestionar bona part de la 
seva feina i els faciliten molts serveis útils i 
necessaris per al desenvolupament de les 
seves funcions dins del sistema educatiu català.  

El nombre i tipologia d'aplicatius és tan divers 
que en moltes ocasions hi ha confusions sobre 
quin és l'aplicatiu adient i quina és la manera 
d'accedir-hi en cada ocasió.

Hi ha 2 identificadors diferents que permeten l'accés a la majoria d'aquests aplicatius: 
l’identificador XTEC (xarxa educativa) i l’identificador GICAR (xarxa corporativa)

En compliment de la llei de protecció de dades de caràcter personal, cal canviar les 
contrasenyes associades als comptes XTEC i GICAR (ATRI) cada 6 mesos.



Correu electrònic de la XTEC i serveis de 
GoogleApps inclosos a "La meva XTEC"

Serveis Moodle i Intraweb de l'Agora 
http://agora.xtec.cat

Entorn virtual de formació Odissea
http://odissea.xtec.cat

Blocs http://blocs.xtec.cat/

Accés a internet a l'entorn Eduroam
http://www.xtec.cat/eduroam

L'identificador XTEC: primera lletra del nom i el primer cognom,  fins a un màxim de 8 caràcters. Exemple 
jfiguerol@xtec.cat
La contrasenya: combinació de lletres (majúscules i minúscules), xifres i signes, entre 8 i 30 caràcters.
                                   (Atenció, hi ha algunes aplicacions de la XTEC que no admeten contrasenyes més llargues de 15 caràcters)

Aplicatius amb identificador XTEC (1)



Gestió de l'aplicatiu GEPSE

Registre de certificats de formació

Inscripció a activitats de formació amb perfil director (PUC)

La RENOVACIÓ de la contrasenya de la XTEC cal fer-la necessàriament a 
la web de la XTEC, a través de l’atenció a l’usuari 
http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/gestio/canvicontrasenya

No canvieu directament la contrasenya al formulari del correu electrònic 
per evitar que les contrasenyes de les altres aplicacions quedin 
desincronitzades.

RENOVACIÓ
cada 6 
mesos

Aplicatius amb identificador XTEC (2)



 SAGA, ESFERA i RALC https://saga.xtec.cat/entrada

El portal ATRI  (https://atri.gencat.cat/) permet als usuaris accedir al seu expedient laboral i de formació, 
les dades econòmiques (nòmines, dietes, irpf, etc.) així com altres informacions i serveis adreçats al 
personal de la Generalitat.  El control d'usuaris i contrasenyes per accedir al portal ATRI està gestionat pel 
GICAR  (el sistema de Gestió d’Identitats i Control d’Accés als Recursos del la Generalitat).

L'identificador GICAR sempre és personal: és el NIF, amb lletra, del treballador de la Generalitat.

La contrasenya  ha de ser d’una longitud mínima de 8 caràcters i ha de contenir com a mínim una 
lletra i un número.

Aplicatiu dels correctors de les proves de competències bàsiques de
 6è de Primària https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=a6p

 i 4rt d'ESO https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=A4S

Servei preventiu planificat. Permet als coordinadors TIC dels centres fer 
el seguiment de les visites del servei preventiu planificat i de proximitat. 

Portal de centres del Departament

Aplicatius amb identificador GICAR (ATRI) (1)



Aplicatius amb identificador GICAR (ATRI) (2)

Portal de centres del 
Departament
Eines de gestió i documents 
d'organització

Portal ATRI  
https://atri.gencat.cat

La RENOVACIÓ de la contrasenya GICAR cal fer-la necessàriament al 
Portal d'autogestió de contrasenyes

Els directors i els secretaris dels centres docents poden regenerar les 
contrasenyes GICAR del seu professorat a través del seu ATRI 
personal, s’haurà d’esperar 24 hores per ser efectiva la contrasenya

RENOVACIÓ
cada 6 
mesos



Recomanacions contrasenyes

La RENOVACIÓ de la contrasenya GICAR cal fer-la necessàriament al Portal 
d'autogestió de contrasenyes

Contrasenyes més usades i que no s’han de posar

RENOVACIÓ
cada 6 
mesos



https://howsecureismypassword.net/ 

Comprovar i mesurar la seguretat de  la nostra contrasenya 

Recomanacions contrasenyes


