
Procediment que podeu seguir per treballar el fitxer   Llistat preinscripció: assignats, 

matriculats i anul•lats (NOU): 

Aquest nou EVIA pretén   facilitar-vos l'obtenció del número de matriculats als vostres 

ensenyaments, compte les mateixes dades que ja figuren al  fitxer: Consulta càrrega 

fitxers preinscripció – matrícula, però amb menys  columnes. 

El llistat   Llistat preinscripció: assignats, matriculats i anul·lats (NOU) està dins del 

mòdul de matrícula, a la carpeta "Preinscripció nou accés grau": 

 Preinscripció nou accés grau 

 Consulta càrrega fitxers preinscripció - matrícula 

 Llistat preinscripció: assignats, matriculats i anul·lats (NOU) 
 

A mode d'exemple el procediment a seguir pot ser el següent: 

 1. cal fer un primer filtre i deixar solament els que tinguin omplerta una DATA DE 

MATRICULA a la columna P "DATMAT", per tant, si per alguna casuística "especial" voleu 

donar una plaça com a ocupada, caldrà primer que informeu amb una data aquesta 

casella. 

 2. a la columna "ANU_CODNUM" sortiran els codis de les anul·lacions que hàgiu fet,  

cas de no tenir temps de fer l'anul·lació, informeu la casella de la columna "ANU_CODNUM" 

amb PENDENT. 

 3. a la columna "MATRICULAT_DIF_PLA" també la trobareu informada  amb "S", SÍ 

està MATRICULAT A DIFERENT PLA pel que ha vingut assignat i amb "N" si continua ESTANT AL 

MATEIX. 

 4. La columna MATRICULAT_DIF_PLA et dona el resultat de la comparació de  les 

columnes PLA_CODALF (columna B) i PLA_CODALF_1 (columna O). Aquestes ens donen 

informació sobre per on ha vingut assignat  l'estudiant en el fitxer de preinscripció 

(PLA_CODALF) i on s'ha matriculat realment (PLA_CODALF_1), tenint en compte això, un 

estudiant que ha sigut assignat més d'una vegada i ha anul·lat i matriculat novament, podrà 

tenir més d'un registre. Aquest fet es fàcilment localitzable si a l' excel, sobre la columna 

ALU_DNIALU (columna I), ordeneu el comandament duplicar valores per a que us pinti  tots 

els DNIs duplicats. 
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 5. tenint en compte tot lo anterior hem de crear una taula dinàmica (menú Insertar + 

Taula dinàmica): 

 

Podeu agafar les següents columnes:  

 

FILA: 

PLA_CODALF = ensenyament pel que ve assignat 

ANU_CODNUM :  sortirà el número de l'anul·lació que hàgiu fet 

COLUMNA: 

MATRICULAT_DIF:  N (no matriculat a diferent pla) i S (sí matriculat a diferent pla) 

VALORES: 

ALU_DNI:  compta DNI que s'han matriculat (configureu el camp com a Cuenta no com a Suma) 

 

 

 

 



 6. Al full excel us surten els camps de la següent manera, la interpretació és: 

 

a) del pla 1120, hi han 138 registres d'estudiants en total. 

b) els números que hi ha sota la columna N (NO) de MATRICUAT A DIFERENT volen dir: 

 El total per codi d'anul·lació: 1 est. 960, 9 est. 964 i 2 est. 999, en total 12 anul·lacions. 

 El total d'estudiants que continuen matriculats (en blanco) perquè no han anul·lat són 

122.  

 El total de la columna sumant anul·lacions i estudiants que segueixen matriculats és de 

134. 

b) els números que hi ha sota la columna S (SI) de MATRICUAT A DIFERENT volen dir: 

 El total per codi d'anul·lació: 2 est.  999, en total 2 anul·lacions. 

 El total d'estudiants que continuen matriculats a diferent pla (en blanco) perquè no 

han anul·lat són 2 (aquests no els hem de comptar com a estudiants nostres).  

 El total de la columna sumant anul·lacions i estudiants que segueixen matriculats a 

diferent pla és de 4. 

 7. Estudiants amb registres repetits. 

  Com us he explicat en l'apartat 4 els estudiants que han pogut arribar assignats a més 

d'un pla, els trobareu repetits, per exemple aquí teniu el cas d'uns estudiants matriculats a un 

ensenyament i anul·lat a un altre: aquests  surten matriculats a un pla que no era el nostre 

(1120), han anul·lat matrícula (1520 i 1723 amb codi d'anul·lació 999)  i després s'han 

matriculat al nostre:

 

A la taula dinàmica són les 2 anul·lacions que apareixen comptades al codi 999: 

Cuenta de ALU_DNIALU MATRICULAT_DIF_PLA

PLA_CODALF ANU_CODNUM N S Total general

1120 960 1 1

964 9 9

968 2 2

999 2 2

(en blanco) 122 2 124

Total 1120 134 4 138

1121 968 1 1

999 1 1

(en blanco) 48 2 50

Total 1121 50 2 52



 

 Tot i que no és habitual, cal també tenir en compte si us ve un estudiant assignat dos 

vegades pel mateix ensenyament perquè llavors us sortirà comptada dues vegades com a 

matriculada, sera un dels registres marcats a l'apartat 4 quan hem fet el comandament 

"duplicar valores". 

 


