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A Gestió acadèmica on-line, l’elaboració de l’aplicatiu Seguiment tutorial permet 
als tutors tenir sempre a punt les dades, comentaris i observacions sobre els seus 
tutorands i facilitar-ne la consulta. També ofereix la possibilitat de que professors i PAS 
puguin fer observacions sobre els alumnes. Tot això dins la màxima reserva, privacitat i 
seguretat d’aquesta informació i del seu control d’accés.

Dins del menú Tutories, s’han afegit noves opcions que han de facilitar aquest 
seguiment:

• Seguiment dels tutorands propis
• Seguiment acadèmic dels tutorands nous
• Seguiment d’alumnes
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Seguiment dels tutorands propis
Aquesta 1a opció està pensada perquè els tutors tinguin accés en tot moment i des de 
qualsevol lloc a aquelles dades que actualment anoten a la fitxa en format paper: 
entrevistes amb l’alumne, converses telefòniques, observacions o comentaris (públics 
o privats)... La idea és acabar substituint el format paper per aquesta utilitat.
Des d’aquí un tutor pot introduir aquelles dades que cregui oportunes (entrevistes, 
trucades, observacions...) i també pot consultar-les.
Però el seu principal atractiu no és aquest, sinó que en aquest mateix entorn els 
tutors podran accedir a tota aquella informació que hagi pogut introduir un professor 
o membre del PAS que hagi tingut algun tipus de contacte amb l’alumne i que sigui 
rellevant de cara al seguiment d’aquest alumne: falta d’assistència habitual a una 
determinada assignatura, rebuts econòmics pendents de pagament, accident o 
malaltia que el mantindrà allunyat de les classes temporalment, etc.

Figura 1: menú principal de GACOnLine
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IMPORTANT: les observacions públiques les pot consultar qualsevol 
membre del personal de l’EUSS, mentre que les privades només les pot 
veure el seu autor, el tutor de l’alumne, el cap d’estudis i el director.

Només hi tenen accés els tutors (cadascú als seus propis alumnes) i el cap d’estudis i el 
director (a tots els alumnes).

Seguiment acadèmic dels tutorands nous
Aquesta 2a opció està pensada perquè els tutors puguin consultar la situació 
acadèmica abreujada del curs actual dels seus tutorands nous. A més, des d’aquí 
també poden accedir directament al seu expedient per a fer una consulta més 
detallada.

Només hi tenen accés els tutors (cadascú als seus propis alumnes) i el cap d’estudis i el 
director (a tots els alumnes).

Seguiment d’alumnes
Aquesta 3a opció permet introduir observacions de diferents tipus a qualsevol alumne. 

Aquí hi tenen accés tots els professors i membres del PAS.

Figura 2: finestra d’introducció de dades

Figura 3: finestra d’entrada d’observacions
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• Altres títols de la col·lecció:
SIC 01 v3.0: EUSSternet
SIC 02 v1.0: Servei WiFi
SIC 03 v1.0: Accés remot
PFC 01 v2.0: Info PFC
Biblio 01 v1.0: Guia d’ús
Biblio 02 v1.0: Guia OPAC
AUE 01 v1.0: Servei Borsa de treball
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• L’aplicatiu de Seguiment tutorial ha estat 
desenvolupat dintre del Pla d’Acció Tutorial, i el podreu 
trobar a GAConline (Gestió Acadèmica on line).

• És fruit d’una millora proposada dintre del PlaMiTi (Pla 
de Millora de les Titulacions) que va ser el resultat del 
procés d’avaluació a que van ser sotmeses les nostres 
titulacions.
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