Horaris pedagogics
100% optimitzats
Més de 21.000 centres usuaris a 80 països!

Generador d’Horaris

L’algoritme més potent per a configurar un horari totalment
optimitzat, d’acord amb els criteris pedagògics introduïts i
aprofitant al màxim tots els recursos i espais.

El teu horari així de fàcil, així de ràpid
Untis és un programa molt fàcil de fer servir, que permet de reduir el nombre de persones
involucrades en l’elaboració de l’horari i que evita errors de dades en el procés.

Dades bàsiques

Introdueix informació bàsica sobre professors, grups, aules i matèries impartides pel centre
per mitjà d’un senzill assistent.
*Si ets usuari d’Alexia, aquesta informació s’exporta directament a Untis.

Criteris pedagògics

Determina, mitjançant més de 30 paràmetres de ponderació pedagògica, les característiques
d’un bon horari per al teu centre.

Planificació manual (opcional)
Si vols, pots assignar classes a l’horari abans de l’optimització; l’algoritme no modificarà
aquestes classes. També pots fer canvis manuals d’horaris de grups, aules, sumari de
professors, etc.
Horari 100% optimitzat

En funció dels paràmetres introduïts, Untis optimitza el teu horari de manera automàtica i et
proposa fins a deu versions diferents. Aquest procés sempre té en compte les peticions
horàries del professorat i les restriccions en matèries i aules.

Diagnòstic de l’horari

Més de 70 punts de diagnòstic garanteixen que l’horari final no tindrà entrades contradictòries
en les dades, i que complirà amb tots els criteris definits.

Personalitza i exporta

Utilitza l’editor d’horaris per a personalitzar l’horari definitiu, i exporta’l a diferents formats
(Excel, HTML…) o a la plataforma de gestió de la teva CCAA.
* Si ets usuari d’Alexia pots visualitzar el teu horari en la plataforma, introduir incidències i
gestionar el dia a dia del centre escolar.

Gestiona els espais

Amb Web Untis pots realitzar la gestió d’espais via web i compartir aquesta informació en
temps real.

Estructura modular,
adaptable a les teves necessitats
Dissenya l’estructura d’Untis d’acord amb les necessitats específiques del teu centre.

*

Al teu centre, hi ha diferents etapes educatives?
Cada etapa té el seu propi marc horari?

Horaris no setmanals

?

Com resoldre l’absència d’un professor?
Quin és el company més idoni per
substituir-lo?

Substitucions lectives

*

*

Hi ha diferents caps d’estudis per a cada etapa
educativa? Cada cap d’estudis configura el seu propi
horari i després els has d’unificar en un d’únic?

Horaris per seccions

Com distribuir les vigilàncies de l’esbarjo
entre el professorat? Quin és el professor
més idoni per a cada torn?

Guàrdies en esbarjos

Com comuniques els horaris al
professorat? Necessites informar-los dels
canvis en temps real?

GP Info

Hi ha classes la periodicitat de les quals no
coincideix amb el curs escolar?

Assignació de classes

Els teus alumnes, poden triar lliurement les
matèries? Com optimitzes aquestes
franges horàries?

Franges de matèries

Necessites imprimir un horari personal per
a cada alumne?

Horaris per alumnes

Per a més informació:
escriu-nos a marketing@educaria.com
o visita www.cospa-agilmic.com

