Programari lliure de
Gestió Educativa Integrada
Qui som ?
Som un grup de professors de centres públics on
s'imparteixen cicles formatius d'informàtica que des de
2011 han anat desenvolupant i adequant aquest
programari, i instal·lant-lo en centres que ens ho han
sol·licitat.
A hores d'ara, GEISoft col·labora amb més de 50 centres
d'arreu de Catalunya.

Què és GEISoft ?
GEISoft, és 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 col·laborativa
i coresponsable 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
del procès d'aprenentatge i la tutorització de l'alumnat en
col·laboració amb les famílies, Gassist i que va incorporant noves
funcionalitats a cada versió.

Què conté GEISoft ?
GEISoft és un programari que incorpora una web de
continguts, un campus virtual, un gestor documental, un
gestor d'enquestes, un gestor d'incidències de centre i
inventari, un gestor dels processos d'aprenentatge i de la
seva garantia (Gassist) i una eina de gestió centralitzada
dels usuaris i dels permisos.
Totes aquestes són eines de programari lliure i gratuït que podeu implantar
en els vostres servidors o utilitzar en el nostre hosting.
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 i sempre sumar amb la complicitat de tots
els actors de la comunitat educativa.

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

http://www.geisoft.cat

info@geisoft.cat

Programari lliure de
Gestió Educativa Integrada
Visió
Disposar d'una eina que ens permeti aconseguir
l'excel·lència del nostre procès educatiu fem partícip del
mateix a tota la comunitat educativa mitjançant la inclusió
d'eines que facilitin al màxim:
• la col·laboració i comunicació de famílies i centre
• la participació de l'alumnat en el seu seguiment del
seu procés d'aprenentatge i tutorització personal
• la gestió participativa i coresponsable del personal
del centre
i tot això amb tècniques col·laboratives per aconseguir la contínua millora i
innovació

G-assist, molt més que un gestor d'assistència
G-assist, va néixer al 2012 com un gestor
d'assistència que ens permetia controlar
l'assistència dels nostres alumnes , els retards i les
incidències que es poguessin produir.
Alguns trets característics:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Immediatesa a l'hora de passar llista
Diferents rols de treball: professor, coordinador, tutor,..
Generació d'informes en funció dels perfils.
Càrrega de dades des dels principals programes d’horaris
Accés de les famílies a les absències i incidències dels seus fills i
comunicació amb el centre via web o app (Android i iPhone)
Enviament de sms i/o correus a les famílies
Gestió automàtica del professorat substitut
Manual d'usuari en wiki
Disponible per ESO i Batxillerat i Cicles Formatius LOE. Adaptat a la
gestió de les unitats formatives del cicles formatius LOE.
Login amb usuari de google/xtec
Mòduls addicionals
◦ Gestió de la convivència.(*)
◦ Gestió de guàrdies, sortides i assegurament del servei amb tauler
de control centralitzat. (*)
◦ Mòdul de registre d'entrada/sortida de professorat (*)

(*) Només en versió hosting

Vídeos (També a la web del projecte):
• Una visió general de G-assist: https://vimeo.com/163418185
• G-assist com a professorat: https://vimeo.com/278528620
• G-assist com a tutor: https://vimeo.com/278528644
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