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Continguts

• Text

• Activitats (obertes i autocorrectives)

• Enllaços

• Permet afegir anotacions i enllaços

• Documents

• Animacions

• Imatges

• Àudios

• Permet marcar el text

• Educació Primària

• Educació Secundària

• Batxillerat

• Idiomes

EduBook3D

App Desktop

Característiques tècniques

• Connectivitat: no en necessita a l’offline.

• Versàtil: treballa online i offline indistintament.

• Sempre accessible: accés permanent a continguts.

• Sincronitzable: dues versions, online i offline sincronitzades.

• Portabilitat: metadades transportables. 

• Multiusuari: diferents usuaris en el mateix dispositiu.

• Multidispositiu: PC, Mac, Tablet, iPad, Netbook... 

• Multisistema operatiu: iOS, Android, Windows, Linux. 

• Multiplataforma: via marsupial.  

EduBook3D

Treballa sense connexió amb l’App descarregable a través de:

La xarxa educativa escolar

Accedir a milers de continguts digitals 
classificats educativament.

Guardar i organitzar els continguts en una 
biblioteca adaptant-los a les necessitats 
personals (per matèries, per cursos, per 
activitats, per temes, per nivells, etc. ).

Gestionar les classes: convidar els alumnes, 
assignar-los tasques, fer el seguiment del 

progrés, compartir continguts,...

Simplificar i millorar la comunicació de 
la classe (escola, professorat i família).

Intercanviar continguts i experiències 
educatives amb una comunitat formada 

per més de 500.00 docents.

Accedir a EduBook3D (accedir al catàleg 
de continguts i a les llicències).

Tiching és la xarxa educativa escolar que permet gestionar tot allò que està 
relacionat amb l’educació des d’un únic lloc (per a l’escola, el professorat, 

l’alumnat i també per als familiars). Permet:

EduBook3D + Tiching, tot el món educatiu en un clic!
A partir del 15 de maig de 2014 EduBook3D i Tiching s’interconnexionen. 
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Centres
• Fer les comandes de les llicències de llibres digitals.

• Fer un seguiment de totes les llicències assignades al centre i del seu ús.

• Fer un seguiment de la utilització de la plataforma per part de l’alumnat i el professorat.

• Afegir llicències a un usuari.

• Canviar l’assignació dels usuaris a les aules.

• Moure les llicències i la feina feta d’un alumne a un altre.

• Forçar el canvi de contrasenya d’alumnes i professors que tinguin problemes d’accés.

• Editar el perfil d’alumnes i professors.

• Gestionar les incidències al servei d’atenció de l’usuari d’Edubook3D.

Si el centre treballa amb una plataforma

• Els alumnes podran treballar amb el llibre online i amb l’offline sense necessitat de 
registrar-se a EduBook3D.

• Les qualificacions s’envien automàticament d’Edubook3D a les plataformes següents: 
Weeras, Clickedu i Tiching.

• Als centres que tenen una plataforma moodle o compatible amb marsupial, les activi-
tats s’hauran de fer dins la plataforma per tal de rebre les qualificacions.

Centro AlumnoDocente

Avantatges per al professorat
• Pàgina del professor amb tots els recursos: Edubook3D, guia de recursos didàctics,   

programació, generador d’avaluacions...

• Ús online i offline indistintament.

• Multidispositiu: iPad, Android o PC (Windows, Linux i Mac).

• Afegir enllaços a Internet en qualsevol punt del contingut per treballar amb recursos externs.

• Afegir anotacions.

• Fer un seguiment de la feina dels alumnes tant individualment com del grup.  

• Establir el mètode de qualificació de les activitats: millor intent, primer intent, nombre 
màxim d’intents,...

• Corregir i qualificar les activitats obertes.

• Afegir comentaris a les activitats obertes i comunicar-se amb els alumnes.

• Consultar les qualificacions dels alumnes.

• Modificar les qualificacions de les activitats tancades si el professor ho creu convenient.

Avantatges si el professor o la professora és a Tiching connect...

• Connectar amb EduBook3D de manera senzilla i sense registre. Per accedir a EduBook3D  
n’hi ha prou amb Tiching connect.

• Organitzar els continguts d’EduBook3D a la biblioteca personal de Tiching.

• Sense sortir d’EduBook3D, crear una aula a Tiching i convidar-hi els alumnes.

Centro AlumnoDocente

Avantatges per a l’alumnat
• Ús online i offline indistintament.

• Multidispositiu: iPad, Android o PC (Windows, Linux i Mac).

• Afegir anotacions als llibres per optimitzar l’estudi.

• Afegir enllaços als llibres per treballar amb recursos externs.

• Buscar recursos educatius a través de Tiching.

• Sincronitzar automàticament la feina feta sense connexió quan es   
 disposi d’Internet.

• Fer un autoseguiment de l’evolució de la feina feta.

• Rebre les correccions i els comentaris del professor en temps real.

• Integrar recursos d’Internet a les respostes de les activitats posant enllaços.

Avantatges si l’alumne o l’alumna està a Tiching connect...

• Connectar amb EduBook3D de manera senzilla i sense registre. Per accedir  
 a EduBook3D n’hi ha prou amb Tiching connect.

• Organitzar els continguts d’EduBook3D a la biblioteca personal de Tiching.

Centro AlumnoDocente

Edubook3D és el llibre 
digital de Vicens Vives
L’ús d’EduBook3D és intuïtiu i fàcil.

EduBook3D és un llibre digital senzill, segur i de qualitat. 

EduBook3D és l’evolució natural dels models educatius de 
sempre cap al futur.

Amb EduBook3D la tecnologia deixa de ser un problema per 
poder-se centrar en el que és realment important: l’educació,  
el professorat i l’alumnat. 

EduBook3D utilitza llenguatges universals i, per tant,  
funciona igualment bé amb qualsevol suport tecnològic. 

EduBook3D potencia l’aprenentatge individual.

EduBook3D

EduBook3D

Llibres digitals per a un aprenentatge personalitzat
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