
ACTIVAR LES LLICÈNCIES DIGITALS
FACILITA L’APRENENTATGE

Per a l’alumnat
· Ofereix imatges, vídeos, àudios, animacions 3D, enllaços i mapes

que enriqueixen les explicacions.

· Permet realitzar anotacions i afegir enllaços propis.

· Disposa d'activitats autocorrectives i d’activitats obertes.

Per al professorat
· Amb cada activitat s'enregistra la qualificació i

el nombre d'intents realitzats, de manera que
permet obtenir la informació necessària per
valorar l'evolució de l'alumnat.

· Permet el seguiment de cada classe, gestionar les
avaluacions i tenir una visió global de cada grup en
temps real.

· Ofereix guies didàctiques, propostes curriculars,
recursos per a l'atenció a la diversitat, avaluacions i
tot el material de suport per facilitar la preparació de
les classes.

AMB                   , TOT SÓN AVANTATGES:

Per rebre més informació, contacta amb el delegat o la delegada o visita la pàgina web

http://activa.vicensvives.com

 ACTIVA
       l’ALUMNAT i

CONNECTARÀ MÉS

amb l’AULA!



LLIBRES CONNECTATS

L’ENTORN DIGITAL

Edubook és l'entorn educatiu en el qual es
desenvolupa la part digital del projecte Aula3D PRO.

Ofereix els recursos necessaris per a un
aprenentatge àgil, personalitzat i de qualitat.

S'adapta als diferents dispositius, sistemes
operatius i navegadors, i està disponible amb
o sense connexió a Internet, de manera que
permet treballar tant dins com fora de l'aula
sense cap limitació tècnica.

CADA LLIBRE AULA3D PRO PER A L'ESO INCLOU
L'ACCÉS GRATUÏT AL CONTINGUT DIGITAL
AULA3D PRO EN L'ENTORN       .

PER ACCEDIR-HI, NOMÉS CAL
ACTIVAR LA LLICÈNCIA DIGITAL.

És genial!

La llicència digital és el codi
de 12 caràcters que l'alumnat
trobarà als llibres.

Gran diversitat de
contingut

interactiu: vídeos,
animacions,

àudios...

Adaptat als
diferents

dispositius i
sistemes
operatius

Disponible amb o
sense connexió a

Internet

Compatible amb
les principals

LMS

Perfils per a
docents, estudiants,

famílies i
administradors

del centre

Complet
sistema de

qualificacions

Material per al
professorat

Suport tècnic
durant tot el

procés
d'implementació

CONTINGUTS DISSENYATS
PER A L’ENTORN DIGITAL

UNA PLATAFORMA
ÀGIL I EFICIENT

http://activa.vicensvives.com http://activa.vicensvives.com http://activa.vicensvives.com http://activa.vicensvives.com

JA TINC

LA NOTA!

ACTIVANT Aula3D PRO,
L’ALUMNAT CONNECTA
ENCARA MÉS AMB L’AULA
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