
Descobreix
el nou espai digital

de Vicens Vives

on aprendre i ensenyar
amb els millors

continguts
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Edubook
s'adapta a la realitat

de cada aula
en facilita l'estratègia digital

de cada centre educatiu

La irrupció de les noves tecnologies a les au-
les ha obert un debat apassionant sobre l'ús
d'aquestes eines en el procés de l'aprenentatge
i l'ensenyament.

Els centres educatius emprenen el camí de la
transició digital adaptant les noves metodolo-
gies a la realitat i als objectius, sempre diversos,
que tenen.

Per acompanyar els docents i els estudiants en
aquest viatge, Vicens Vives  presenta Edubook:
un projecte digital versàtil que s'adapta a les es-
tratègies TAC (Tecnologies de l'Aprenentatge i
del Coneixement) de cada centre educatiu.

A Edubook tant els continguts com les aplica-
cions estan al servei d'un aprenentatge actiu i
personalitzat.

Vicens Vives agraeix la col·laboració de l’escola Agora International School Barcelona en la producció de
les fotografies que il·lustren aquest catàleg.
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Què és Edubook?

Un llibre de text dissenyat per a l'entorn digital

Amb una gran varietat de continguts interactius: vídeos, animacions, àudios...

Adaptat als diversos dispositius i sistemes operatius.

Disponible amb connexió a Internet o sense.

Compatible con els principals LMS.

Una plataforma àgil i eficient

Perfils per a docents, estudiants, famílies i administradors dels centres.

Sistema complet de qualificacions.

Material per al professorat.

Suport tècnic durant tot el procés d'implementació.
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Continguts

Qualitat Vicens Vives

Vicens Vives té més de 50 anys d'experiència dedicada exclusi-
vament a la creació de materials educatius per a totes les etapes
de l'ensenyament.

Una gran varietat de continguts
interactius i multimèdia

Infografies, vídeos, àudios, animacions 3D,
enllaços, mapes, etc.
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Activitats

Activitats autocorrectives i activitats obertes que
potencien l'aprenentatge personalitzat i respecten
el ritme de cada estudiant.

Enllaços

Selecció d'enllaços externs a pàgines web,
vídeos, animacions, etc. per completar el
contingut del llibre.

Anotacions

Espai per escriure-hi anotacions
i comentaris.

Totes les activitats contenen informació de:

- Les competències que s'avaluen.
- Les intel·ligències múltiples que es treballen.
- Els processos cognitius que s'apliquen.

Comparteix l'experiència amb més de
500 000 docents connectats a www.tiching.com

Més de 700 000
recursos educatius

disponibles a
Tiching
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A l'aula

Nou sistema de qualificacions

Permet identificar fàcilment l'evolució de cada
estudiant i fer-ne un seguiment en temps real.

Suport didàctic per al docent

- Guies didàctiques.
- Propostes curriculars.
- Gradacions.
- Recursos per a l'atenció a la diversitat.
- Propostes d'avaluació.

Tota la informació que necessita
el docent

Més ben estructurada gràcies a la nova
organització per classes.

Nou disseny

Simplificat i més intuïtiu per poder gestionar
fàcilment materials, estudiants i qualificacions.

Docent
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Estudiant

Activitats autocorrectives

Amb la qualificació i la notificació dels resultats
immediates.

Nou perfil

Un nou espai d'aprenentatge digital en què
l'estudiant se sent còmode i motivat i millora la
seva experiència d'aprenentatge.

Animacions, vídeos i mapes

Aconsegueixen més atenció de l'estudiant i li
faciliten l'aprenentatge.

Mobilitat i
disponibilitat

a qualsevol lloc gràcies
al mode offline.
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Centre

Nova gestió de cada centre

- Configuració de cursos.

- Assignació de llibres.

- Gestió d'usuaris: estudiants i docents.

- Gestió de llicències.

Suport tècnic continuat

- Per mitjà dels nostres assessors.

- A la pàgina d'atenció al client amb
preguntes freqüents, guies d'ús i
formularis de consulta.
edubook.vicensvives.com/ajuda
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Aplicacions

Disponible en tots els dispositius

Accedeix a Edubook mitjançant les nostres aplicacions per a tauleta,
ordinador i PDI o des del LMS del teu centre educatiu.

Escriptori

Descarrega't l'aplicació d'escriptori per a:

Mac OS X 10.6 Snow Leopard o superior
Mínim 1GB de RAM (Es recomanen 2GB)

Windows 7 o superior
Mínim 1GB de RAM (Es recomanen 2GB)

Ubuntu 12 o superior
Mínim 1GB de RAM (Es recomanen 2GB)

Tauletes

Descarrega't l'aplicació per a:

A partir d'Android 5.0
(Lollypop)

A partir d'iOS 9.0
Adaptada a l'iPad Pro
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Edubook PDI

Recursos per al professorat
Consulta de la guia didàctica, les propostes curriculars,
els recursos per a l'atenció a la diversitat i les
avaluacions.

Activitats interactives
Projecta i resol les activitats obertes i autocorrectives
d'Edubook sense necessitat de connexió a Internet.

Galeria multimèdia
Reprodueix imatges, animacions, àudios, vídeos i mapes
interactius del llibre a la PDI.

Molt més a l'online!

Per millorar l'experiència educativa amb Edubook
online i amb tots els recursos educatius de qualitat que
ofereix la xarxa educativa Tiching.

Un món de possibilitats
des de la Pissarra Digital Interactiva

Edubook PDI és una eina que, sense necessitat de connexió a
Internet, permet al docent projectar el contingut d'Edubook,
en format PDI, i també disposar de tots els recursos didàctics
del projecte educatiu.
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Integració amb altres plataformes

Moodle (LTI)

Vicens Vives ha desenvolupat plugins que fan servir el pro-
tocol LTI per tal que la integració d'Edubook a Moodle sigui
àgil, ràpida i senzilla.

LMS compatibles amb Marsupial

Edubook és compatible amb les plataformes principals
per mitjà del protocol Marsupial.

Importació automàtica de cursos.

Assignació automàtica de llicències.

Sincronització automàtica de qualificacions.

Integració amb tauletes, web i escriptori.
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C101568

Per a totes les etapes educatives
Sol·licita'ns una demo
edubook.vicensvives.com/demo
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