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Què és GEISoft ?

•

•
•

Com a conseqüència de l'evolució del programari que
hem anat incorporant i utilitzant en el nostre centre,
l'INS Nicolau Copèrnic de Terrassa, alguns membres
docents hem decidit empaquetar-lo i afegir-hi algunes
funcions que a nosaltres, com a administradors del
sistema, ens feien falta. El resultat d'aquesta tasca és
GEISoft, un paquet de programari que conté:
Un seguit d'eines que el temps ha consolidat i ha mostrat com
a molt útils per a la gestió dels centres educatius i en el camí
cap a la qualitat i l'excel·lència
Un entorn per gestionar de forma centralitzada alguns
aspectes de les aplicacions
Una nova eina, dissenyada des de zero per a la gestió de
l'assistència de l'alumnat, Gassist

Què conté GEISoft ?
El paquet conté un seguit d'eines fonamentals en la
gestió d'un centre i en el camí de la millora
continua.

•
•
•
•

• Una web de continguts (portal de centre)
• Un campus virtual (Moodle)
• Un gestor documental (docmgr)
• Un gestor d'enquestes (limesurvey)
Un gestor d'incidències de centre i inventari (glpi).
Un gestor de faltes d'assistència (gassist) (**)
Una eina de gestió centralitzada dels usuaris i dels permisos
Una eina de còpies de seguretat de fàcil configuració per a les
diferents aplicacions (*)

GEISoft conté totes les eines per convertir-se en el vostre portal de
centre amb accés a totes les aplicacions que us poden ser útils i que
podeu anar activant a mesura que necessiteu.
(*) No present en la versió hosting
(**) Aquest gestor d'assistència és totalment nou i ha estat desenvolupat amb la
versatilitat i escalabilitat com a objectius.
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Qui som ?
Som un grup de professors i alumnes de centres on
s'imparteixen cicles formatius d'informàtica i que al
llarg dels darrers 6 anys hem implantat aquest
software en el nostre centre i en altres que ens ho
han sol·licitat. Fruit d'un projecte del MEC hem
desenvolupat la part d'integració de les eines i el
nou gestor d'assistència que han donat lloc al paquet
que ara us presentem

Com obtenir GEISoft ?
GEISoft, així com les eines que conté, està íntegrament desenvolupat
amb programari lliure. Podeu disposar d'aquest programari de forma
gratuïta.
Disposeu de diferents opcions per obtenir GEISoft
Descarregar, de forma gratuïta, una ISO de DVD
amb tot el programari i un instal·lador. És l'opció
per als centres que vulguin implantar el
programari en un servidor en el propi centre.
Disposar d'una instal·lació plenament operativa en una
màquina externa (Hosting) on l'equip del projecte en fa el
seguiment i el manteniment.
Que el personal de projecte prepari i posi en marxa un servidor
en el vostre centre
•

•

•

i les actualitzacions ?
Les actualitzacions del programari bàsic es posaran a
disposició dels usuaris a la web de GEISoft amb les
instruccions per dur-les a terme ( per als usuaris de
hosting, es realitzaran de forma automàtica i gratuïta)
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Gassist, el nou gestor d'assistència per l'alumnat
El nou gestor d'assistència ens permet controlar
l'assistència dels nostres alumnes , els retards i les
incidències que es puguin produir.

Alguns trets característics:
• Immediatesa a l'hora de passar llista
• Diferents rols de treball: professor, coordinador, tutor,..
• Possibilitat de configurar els informes d'assistència.
• Càrrega de dades des de SAGA i Gpuntis
• Enviament de sms a les famílies
• Gestió automàtica del professorat substitut
• Disponible per ESO i Batxillerat. També per Cicles Formatius
LOE NOU !!
En desenvolupament noves característiques:
◦ Gestió de conductes contràries a la convivència. (Setembre
2014)
◦ Gestió de guàrdies i assegurament del servei (Setembre
2014)
◦ Accés a les famílies i servei de missatgeria entre professorat
i famílies ( Darrer trimestre 2014)
◦ Quadern de tutoria i de notes.
◦ Gestió digital de les programacions i el seu seguiment.
◦ .....

Si estàs interessat en GEISoft/Gassist o necessites
qualsevol informació, no dubtis a consultar-nos el que
creguis oportú.
Pots contactar amb nosaltres a la secció "Contacta"
en la nostra web o al correu info@geisoft.cat
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