
Gwido
Sistema de gestió per a centres educatius

Dossier informatiu
2014



Gwido · Dossier informatiu 2014
2



Presentació

Gwido és una plataforma de gestió per centres educatius especialitzada en escoles de música. 
Una combinació de producte i servei que neix de l'experiència personal dels seus 
desenvolupadors en els camps de la informàtica, la docència i la gestió directiva en escoles de 
música, i que compta amb una trajectòria de vuit anys de creixement.

Destaquen com a principals factors innovadors:

• Creixement de dins cap a fora: el projecte té el seu origen en una necessitat interna d'un 
centre educatiu i s'estén a altres escoles per l'interès que desperta, alhora que s'enriqueix 
amb les aportacions i suggeriments dels propis centres.

• Flexibilitat i extensibilitat: des dels seus inicis, el disseny de l'estructura de dades preveu 
múltiples situacions i punts de vista per poder acollir el màxim possible de models 
educatius i de gestió, seguint la filosofia de resoldre els problemes concrets amb una visió 
global que es transformi en solucions adaptatives i no particulars.

Aquesta visió i la flexibilitat de l'estructura interna del sistema, així com el seu valor i contribució en
la millora de l'organització i la coordinació dels diferents àmbits d'una escola estan motivant 
actualment un interès creixent pel projecte des d'altres sectors educatius (escoles bressol, instituts
de secundària, acadèmies,...).

Gwido va més enllà de ser només un programa informàtic i el seu impuls té una clara voluntat 
d'ajudar equips directius, docents, alumnat i usuaris en general dels centres educatius a millorar-
ne la gestió i tots els aspectes que se'n deriven: eficiència, autoconeixement, comunicació, 
compromís amb l'escola, cohesió, qualitat de servei, desenvolupament de la tasca professional, 
satisfacció dels usuaris i de manera indirecta l'aprenentatge. És per aquest motiu que es realitza 
un acompanyament del centre en la implantació i utilització del sistema mitjançant reunions amb 
l'equip directiu, sessions de treball, xerrades de presentació, etc.

Com a objectius concrets, Gwido es proposa:

• Facilitar la gestió activa de les escoles

• Millorar l'eficiència administrativa

• Millorar la qualitat de les dades recollides i elaborades

• Augmentar el rendiment de la informació recollida (estadístiques, llistats, cerques)

• Facilitar la comunicació entre la comunitat educativa (equip directiu, professors, usuaris), 
amb l'objectiu d'aconseguir més transparència

• Distribuir la càrrega administrativa al llarg del curs (planificació, avaluació contínua, etc.)
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Avantatges i valors diferencials

• Acompanya en la presa de decisions
◦ Contribueix i aporta informació (orienta, no obliga)

• Corba suau d'aprenentatge
◦ No calen coneixements inicials avançats
◦ Permet autodescobrir moltes funcions de manera intuïtiva

• Facilita l'autodiagnosi a temps real
◦ Mòdul d'anàlisi i detecció d'errors de gestió existents i potencials
◦ Missatges d'ajuda i d'avís explicatius

• Redueix molt la càrrega administrativa, per mitjà de:
◦ Automatització de processos habituals
◦ Circuits intuïtius i curts (pocs passos per completar una acció)
◦ Delegació de tasques (p.ex. professorat amb més autonomia)

• Conserva la personalitat del centre i la seva oferta educativa
◦ La flexibilitat en l'estructura del pla d'estudis permet mantenir els trets identitaris en 

l'oferta educativa i el model avaluatiu

• Casos d'èxit en altres escoles
◦ Peticions de centres per recomanació d'altres que utilitzen el sistema

• Assessorament continuat per part de l'equip desenvolupador
◦ No és només un programa informàtic

• Recollida de les necessitats que els centres vagin detectant
◦ Projecte viu i en desenvolupament obert

• Fomenta la col·laboració entre escoles
◦ Redueix la sensació d'aïllament dels centres
◦ Proporciona respostes comunes a problemes que són comuns

• Punt d'unió entre alumnat, professorat i equip directiu
◦ Informació compartida des de punts de vista diferents

• Elimina la dependència de llicències
◦ Es pot utilitzar al 100% en programari lliure i gratuït

• Proporciona diferents serveis en un sol sistema
◦ Gestió acadèmica, facturació, avaluació, gestió d'inventari, elaboració d'horaris, 

mediateca,...

• Disponible en tot moment
◦ Sistema accessible via internet en qualsevol moment i des de qualsevol lloc
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Característiques

Eina de treball i comunicació per a tota la comunitat educativa
Cada usuari disposa d'un compte i una contrasenya personal per accedir al sistema, amb unes
funcions i permisos diferents segons el rol (gestor, professor, alumne, etc.).

Interfície clara i amable
Disseny simple, intuïtiu i àgil amb dreceres per les funcions més habituals.

Accés via web des de qualsevol dispositiu
Aplicació basada en tecnologia web, l'únic requeriment tècnic és un navegador amb connexió 
a Internet i es pot accedir al sistema des de qualsevol dispositiu amb GNU/Linux, OSX, 
Windows, iOS o Android.

Gestió completa d'alumnat, grups i professorat
Formularis per gestionar les dades personals, familiars, acadèmiques, bancàries, laborals i 
característiques particulars de l'alumnat mitjançant l'ús de categories personalitzables.
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Fragment de la pàgina d'inici d'un professor

Llista de categories



Pla d'estudis configurable
Gwido permet reflectir l'oferta educativa del centre mitjançant la definició de programes i 
assignatures específics, i crear grups il·limitats de cada assignatura. A més, cada assignatura 
pot ser impartida per un o diversos professors i es desen les dades històriques d'antics plans 
d'estudis.
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Exemple de formulari d'alumne



Cercadors d'alumnes, grups, professors,...
Es poden fer cerques directes per nom, cognom, NIF, número d'expedient, telèfon, adreça de 
correu electrònic,... Els cercadors busquen automàticament amb accents i sense, i en 
majúscules i minúscules alhora.
A més, s'ofereixen multitud de filtres combinables, com per exemple: alumnes per grup, per 
assignatura, per professor, per professortutor, per dia que vénen a classe, per instrument llogat,
per data d'alta, per data de naixement, per concepte de quota, per curs, per població,...
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Exemple de cerca combinant filtres



Gestió d'horaris amb generador automàtic
Possibilitat d'ajuntar grups, d'assignar equips de professorat que fan classe conjuntament, avís 
d'encavalcaments, situacions d'ubiqüitat,...
S'introdueix l'horari una sola vegada i es poden extreure horaris per alumne, per grup, per 
espai, per professor i globals de centre.
Es poden definir un nombre il·limitat d'edificis i espais.
Cerca automàtica del marc horari d'un alumne, un professor o un espai.

Gwido · Dossier informatiu 2014
8

Graella horària d'un professor



Gestió de fons documental (mediateca)
Mòdul de gestió de la mediateca del centre, on es poden catalogar llibres, discos, vídeos, 
partitures, revistes,... i fer cerques per autor, títol, intèrpret, publicador, any de publicació,etc.
Integrat amb la fitxa de l'alumne per poder portar un control dels préstecs.
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Llista de documents filtrats per autor

Formulari d'edició dels components d'un intèrpret col·lectiu



Gestió d'inventari
Mòdul de control d'inventari que inclou el banc d'instruments i també mobiliari, accessoris,...
Cercador dels ítems de l'inventari per descripció, model, marca, si estan o no en lloguer, etc.
Possibilitat d'assignar un equip de professorat com a responsable d'una part de l'inventari
Integrat també amb la fitxa de l'alumne per gestionar lloguers/préstecs dels ítems d l'inventari
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Llista general de l'inventari

Formulari per assignar un instrument en lloguer



Control d'assistència
Mòdul de control d'assistència que permet al professorat passar llista a la classe o bé a 
posteriori. També permet avisar d'absències previstes, veure el registre de retards i absències 
de cada alumne i els motius, així com justificar-les aportant una explicació i la referència d'un 
document justificant.

Avaluació contínua
Cada escola pot elaborar els seus propis models d'avaluació i definir diferents models per cada 
assignatura, decidir quins camps es mostren a l'informe, si es volen comentaris de cada 
assignatura i/o comentaris globals de quadrimestre del professor tutor,...
Escales numèriques o qualitatives completament personalitzables, i també són configurables la 
distribució del curs en períodes avaluatius, el pes de cada bloc en la ponderació de la mitjana i 
el nombre de decimals en l'arrodoniment de notes numèriques, entre altres.
El professorat pot avaluar de manera contínua al llarg del curs, prenent tantes mostres com 
vulgui i veient simultàniament l'evolució de l'alumne en la resta d'assignatures.
Finalment, al final de cada període es pot generar un informe per l'alumne on consten totes les 
assignatures avaluades.
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Formulari d'edició d'una escala d'avaluació

Control d'assistència



Llistes de correu electrònic a l'instant
Es pot generar una llista d'adreces de correu electrònic a partir de qualsevol combinació de 
filtres al cercador d'alumnes o de professorat, de manera que es pugui enviar un missatge de 
correu només a les persones seleccionades, per exemple l'alumnat d'un grup, d'un professor o 
que cursa una assignatura determinada.
En el cas d'utilitzar un programari específic de correu electrònic amb limitació del nombre de 
destinataris simultanis, es poden seleccionar les adreces en grups de 10, 20, 25,...

Llistats amb camps concrets
Es pot generar una llista d'alumnat o professorat mostrant o amagant els camps que interessi.
El format intern de la llista permet copiar-lo en un full de càlcul i que cada dada quedi en una 
columna per acabar de treballar-hi.
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Llista d'adreces filtrada per professora

Llistat per copiar o imprimir



Sistema de preinscripció
Mòdul paral·lel al sistema de matrícula que permet preinscriure alumnat i treballar en els grups i
horaris previstos en el futur de manera simultània i sense interferir amb la gestió del curs 
acadèmic actual. Les preinscripcions es poden convertir en matrícula definitiva de manera fàcil i
ràpida, actualitzant automàticament les dades que hagin variat dels alumnes actuals.
Ofereix el mateix cercador d'alumnat que la matrícula, per cerca directa o mitjançant filtres per 
grup, professor, data de naixement, etc.
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Llista d'alumnes preinscrits



Control d'hores del professorat i de l'alumnat
El sistema mostra automàticament la suma d'hores lectives que cada professor té assignades 
segons el seu horari actual, per poder tenir una referència del professorat que ja ha omplert les 
hores, per exemple.
També es mostra automàticament la dedicació lectiva setmanal de cada alumne per tenir-la en 
compte en cas de convalidacions, etc.

Sistema de missatgeria interna (converses)
Mòdul de missatgeria interna que permet a l'alumnat i el professorat avisar l'equip directiu 
d'absències o altres incidències (errors en llistes, avaries detectades,...) així com fer 
suggeriments o peticions. També és útil per passar-se comentaris de seguiment dels alumnes 
entre el professorat que li fa classe.
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Formulari per iniciar una conversa

Formulari de resposta



Gestió econòmica: domiciliacions, quotes, descomptes, exportació directa a format Q19 i SEPA
Gwido permet gestionar quotes derivades de la formació (assignatures matriculades), de 
lloguers i també altres quotes específiques (inscripció, activitats, material,...). Per cadascun 
d'aquests tipus de quota es pot definir el preu base, la periodicitat (mensual, bimensual, 
trimestral, anual, la data d'inici de cobrament i descomptes.
Es poden configurar diferents ordenants (creditors) per cada centre i generar remeses en 
format Q19 o SEPA per enviar directament a l'entitat bancària.
També es poden desar les dades corresponents al mandat (ordre de domiciliació) segons la 
normativa SEPA.

Multicentre
Per als centres multidisciplinars o dividits en etapes d'ensenyament, hi ha la possibilitat 
d'establir diferents unitats administratives (p.ex. música + dansa, escola + conservatori, 
primària + secundària) que comparteixin alumnat i/o professorat o bé per donar continuïtat a 
l'alumnat que comença en una etapa i continua en una altra.
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Gestor de quotes

Registre de rebuts emesos a l'alumne

Gestor d'ordres de domiciliació



Estadístiques

Informació constant sobre el n. d'alumnes per grup, per professor, per assignatura, per 
especialitat, per programa, així com el n. de grups que té cada professor.

Estadístiques de la Generalitat completes (tot el que s'ha de lliurar a la carpeta vermella de 
dades anuals)

Estadístiques de la Diputació de Barcelona (Cercles de comparació, es calculen 
automàticament 35 de les 50 variables)

Mòdul Entropia d'autodiagnosi de la gestió (detecta errors i analitza diversos aspectes per 
millorar la pròpia gestió pel que fa a dades personals d'alumnes i tutors, dades acadèmiques i 
economia)
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Entropia: Anàlisi i detecció d'errors



Implantació: posada en marxa
Instal·lació i configuració de l'aplicació Gwido específica per l'escola en 2 dies aprox.
Actualització automàtica de l'aplicació (sempre es disposa de l'última versió).
Possibilitat de migració de les dades actuals.

Servei que s'ofereix a les escoles
Paquet tecnològic complet: hosting, base de dades PostgreSQL, subdomini personalitzat, 
còpia de seguretat setmanal, certificats SSL pel xifrat de les dades i 1GB espai per fitxers.

Seguiment, suport tècnic i assessorament periòdic per resoldre dubtes i recollir 
suggeriments

Altres escoles han dit...

“ Un sistema àgil que permet la gestió de la informació des de moltes perspectives segons les 
necessitats. Visualment és molt amable i el seu disseny facilita la introducció de la informació. ”

Escola de Música Centre de les Arts (Hospitalet de Llobregat)

“ Gwido fa fàcils i lleugeres coses que abans eren pesades i costoses, com és el cas de la carpeta
vermella. Poder fer les mensualitats a través del programa ens va molt bé. ”

Escola Municipal de Música Cal Moliner (Sallent)

“ Una aplicació molt intuïtiva, de fàcil maneig tant per la gestió diària com per la gestió de 
facturació mensual, que es genera de manera fàcil i ràpida. A més, està en català, cosa que no 
sempre és fàcil de trobar. ”

Escola Municipal de Música de Mataró

Gwido. Un sistema per millorar la gestió als centres educatius.
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