Proposta de noms per al nou sistema de gestió

Proposta

Argumentació

9PAGA
alcat

(nou programa d'administració i gestió acadèmica)
He pensat en un nom curt i simplificat : alumne català
Alumnes de Catalunya abreviat ,per ser un nom senzill i que sintetitza la gestió acadèmica i administrativa del conjunt d´ alumnes del
país.

ALUMCAT
ALUMNIA.
CALAIX
CARPETA
CATGESCEN

Centre d'Administració Logística de l'Alumnat Interactiu i en Xarxa
Centre d'Administració dels Recursos i Procediments Educatius pels Tràmits de l'Alumnat
Catalunya Gestiona centros. (on s'inclou tant de Primeria, Secundària ESO, Batxillerat i Cicles Formatius).
La meva argumentació és la següent: Catalunya Gestiona centros. (on s'inclou tant de Primeria, Secundària ESO, Batxillerat i Cicles
CATGESTCEN
Formatius).
CENTRUM.
Crec que sona bé: "El Edén" i forma un acrònim amb educació ED i ensenyament EN
EDEN
És un acrònim que indica clarament la seva funció: La Gestió de tot l'entorn del món Educatiu. La meva proposta la veig amb l'efecte de
EDUGEST
text versales
El nom conté 9 caràcters i no inclou cap accent, tot i que gestió hauria de contenir accent tancat a la o. Prefereixo que no contingui cap
accent. El nom és la combinació de dues paraules: EDUcació i GESTIÓ. Crec que el nom EDU és molt fàcil de recordar i mnemotècnic.
EDUGESTIO
Serveix per anomenar a persones que es diuen Eduard i també pot servir com acrònim d'EDUCACIÓ.

eGADA

EGADE

Emili

ENSGES
ENSIN
ENSINTEGRA

Tal i com demaneu en les bases de participació per tal de trobar el nom més adient al programari que ha de substituir al programa, que
en l'actualitat estem fent servir els centres educatius, SAGA, i com a personal PAS de Centres d'Educació Infantil i Primària, us avanço
el nom que he escollit per si us pogués posar el meu granet de sorra. Amb la 'implantació de les noves tecnologies en la nostra era
posaria com a encapçalament: la "e" com espai virtual i a continuació seguiria l'acrònim del que realment seria el programa, GADA,
gestió administrativa i documentació acadèmica, que seria extensible a centres educatius d'Infantil i Primària i a Centres de Secundària i
tot com he mencionat abans envoltat en un camp virtual. Amb aquest nou programari es podria aconseguir que tota aquella
documentació que es genera al finalitzar l'Etapa de Primària fos traspassada a la Secundària.
EGADE Entorn de Gestió Acadèmica del Departament d'Ensenyament.
El nom que proposo és L'Emili o de l'educació. Crec que és molt significatiu que el nou sistema de gestió acadèmica i de futures
comunicacions amb les families es digui Emili igual que el títol del tractat d'educació que va escriure Jean-Jacques Rousseau. Els
quatre primers llibres descriuen l'educació ideal d'un jove noi fictici, Émile, i són ordenats cronològicament, abordant, etapa per etapa, les
preguntes educatives que emergeixen a mesura que creix. El nou sistema té cert paral·lelisme ja que també ordena cronològicament
l'expedient de l'alumne afegint tota la informació a mesura que creix.
(ídem que l’anterior però més curt)
(ensenyament innova, integra i és in)
(ensenyament integra)
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ESFERA
EVOCA

Transmet globalitat, perfecció, centralitat, protecció i tancament.
Acrònim de Entorn Virtual dÓrganització de Centre i Administració
El nom fa referència a l'expedient acadèmic de tota persona que passa per un centre educatiu, del nivell que sigui. A més, permetrà
cobrir totes les variants dels diferents nivells educatius
Objecte geomètric que es repeteix a diferents escales formant objectes més grans. Transmet uniformitat, encaix, construcció i visió
global
Gestió Academicoadministrativa d'Ensenyament
Les sigles GAGC es refereixen a Gestió Acadèmicoadministrativa de la Generalitat de Catalunya. És breu i fàcil de pronunciar.
Gestió Acadèmica i Administrativa
Gestió Educativa de Centres de CATalunya, i per no repetir la C de Centres i Catalunya proposem posar el 2.
GE de gestió CE de centres CAT de Catalunya

EXPE.CAT
FRACTAL
GAE
GAGC
GAiA
GE2CAT
GECECAT
GEGACFA
GESACADAL
GESACAL
GESAL
GESCAT
GESCENT
GESTA
GESTACAD
GESTCAT
GestEdu
GestEns
GESTI
GESTIN
GESTIONAT
GINA

Com el nou programa és una gestió acadèmica dels centres de la Generalitat i que pugui ésser un accés per a les famílies he pensat en
aquest nom GEGACFA perquè seria l'acrònim de: GE ........ equivaldria a Generalitat GAC....... equivaldria a Gestió Acadèmica de
Centres FA ......... equivaldria a Família Per tant seria Generalitat Gestió Acadèmica de Centres i Família
Gestió Acadèmica Administrativa Alumnes
Gestió Acadèmicoadministrativa Alumnes
Fa referència a la GEStió d'ALumnes.
Catalunya Gestiona centros. (on s'inclou tant de Primeria, Secundària ESO, Batxillerat i Cicles Formatius).
Abreviació de Gestió de centres
Significat del mot •
Narració de fets memorables •
Acció memorable •
3a persona singular del verb GESTAR: Formar i
desenvolupar (idees, projectes, sentiments, obres) sinònims Nom à proesa, fet, empresa, aventura, heroïcitat Verb à genera, germina,
prepara, inicia, incuba altres Es pot llegir com GESTió Acadèmica o Administrativa
( Gestió acadèmica - administrativa)
Donat que fa referència a la gestió academicoadministrativa dels centres. I que normalment totes les terminologies de
la Generalitat acaben en Cat, i a més és referent de la comunitat on ens trobem i alhora imatge del Departament.
Gestió d'Educació
Gestió d'Ensenyament
Potser no és molt original però és curt (dues síl·labes, com "saga"), fa pensar en la paraula gestió però potser queda més simpàtic i
modern.
Perquè és un programa de gestió i a més a més és global per això dius gestionat tu amb altres.
acrònim: Gestió INtegral Acadèmica. 4 lletres per a que sigui fàcil de recordar(com el SAGA) Diminutiu de Georgina i el sant coincideix
amb Sant Jordi, que és un símbol català
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GTcentres
GUCEFA
HERMES
IGECAT
INSEC
ISIS
NEXE
NEXUS.
PAGA9
PAGACAT
PECEC
PITÀGORES
POLE POLE
Poseidó
PRAGA
PraGa
PROENSA
SAMACAT
SENYU

Perquè pertany a la Generalitat G, ha de tenir usabilitat U, serveix per tots els centres C, del departament d'ensenyament E, flexibilitat
accedir les famílies com usuaris F i finalment per gestió alumnes A.
Déu grec que representa al missatger veloç i discret. De la mateixa arrel, trobem la paraula hermétic, que transmet tancament, absència
de filtracions.
Integració de la Gestió Educativa a CATalunya
Sistema Integrat de Servei, en temps d'internet de les coses IOT, Isis és la deessa de la maternitat i la fertilitat a l'Egipte Antic. És una
divinitat de la vida, mort i renaixement.
Nodes en l'Espai en Xarxa Educativa
(programa d'administració i gestió acadèmica nou)
Programa d'Administració i Gestió Acadèmica de Catalunya. Pel seu contingut i per fer referència a l'àmbit educatiu de Catalunya.
Plataforma d'Ensenyament per a Centres Educatius Catalans
És una expressió que en suajili vol dir poc a poc.
El deu dels oceans. El nou programa servirà per recollir tota la basta (con els oceans) informació de dades dels nostres centres.
(PRograma d'Administració i Gestió Acadèmica) Argumentació: és un acrònim, però al mateix temps un petit homenatge a la primavera
de Praga.
Programa de Gestió Acadèmica i Administrativa
PROgramari per l'ENSenyament ACtiu: amb aquest acrònim s'anomena un nou programa perquè la gestió acadèmica i administrativa
de tots els centres d'Ensenyament a Catalunya sigui senzilla, intuïtiva i pràctica, en definitiva funcional i activa. La paraula en sí sona bé,
és fàcil de recordar i penso que identifica força al nostre Departament d'Ensenyament.
Sistema d’Administració Modular Acadèmica de Catalunya. Crec que s’hauria d’anomenar així per la seva funció administrativa, el seu
disseny modular i destinat a Catalunya.
Senyu és com molts hem anomenat al/la mestre/a quan féiem primària, i a més l'acrònim de Sistema per l'Ensenyament Unificat
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SIC

TOTENS
XIA.CAT

Argumentació
Sistema d’Informació de Centre. Això és el que crec que hauria de ser el nou aplicatiu i aquesta és la percepció que haurien de tenir els
centres: que es tracta d’un sistema d’informació del centre, que gira al voltant del centre, que va més enllà de la gestió acadèmica i
administrativa, i que constitueix una eina de relació entre els diferents estaments del propi centre (equip directiu, professorat, alumnes,
PAS, Consell Escolar), però també amb les famílies. No s’hauria de percebre com una eina que proporciona informació a l’Administració,
encara que també li’n proporcioni. El nom no fa la cosa, però hi ajuda. Des d’un punt de vista més informal, les sigles amb doble sentit
són freqüents per designar programes informàtics. El llatinisme “Sic”, en aquest cas es pot referir a que “sí”, que ara va de debò (a la
tercera va la vençuda i aquest és el 3r. programa d’aquestes característiques que donem als centres). A més, en escriure “Sistema
d’informació de centre (Sic)” tant es pot interpretar que el que s’ha escrit és el nom i la sigla, com que és el nom i la indicació de que
s’ha d’entendre de forma literal, és a dir que el que anem a crear és un veritable SISTEMA D’INFORMACIÓ DE CENTRE.
(tot ensenyament)
Unificar actuacions esdevingudes envers l'alumnat creant una xarxa eficient, optimitzadora i eficaç construint ponts entre usuaris i ens
que intervenen en el sistema educatiu. Xarxa Interactiva d'Actuació/ons academicoadministrativa/ves de Catalunya o Catalana,
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