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Gestió integral de centres docents

El mundo está en alerta. Gobiernos, Instituciones y padres comprueban que el resultado del proceso
educativo es pobre. Se gastan enormes cantidades de dinero pero la brecha entre objetivos y resultados
es injustificable. Se ha alcanzado la meta de inclusión a casi todos los niños al sistema educativo pero
los resultados en términos de calidad son pobres. Peor aún, el nuevo ámbito laboral exige competencias
que deben brindarse para evitar una barrera de exclusión adicional y definitiva para millones de
jóvenes.
¿Cómo puede ser? Nos enteramos día a día de maravillosos avances que mejoran nuestra calidad
de vida y no se puede lograr que los niños aprendan. De verdad ¿cómo puede ser?
Unas pocas naciones escapan a este diagnostico. Los ciudadanos demandan a sus gobernantes que
cumplan en asegurar la debida Educación a sus hijos pero, como contrapartida, aceptan que es la
sociedad la que debe participar y apoyar un programa que establezca a la Educación como la prioridad
más absoluta y que esté centrada en los resultados en lugar de quedar en discusiones ideológicas
estériles. El camino de estas naciones que marcan la diferencia descansa en los siguientes principios:
 Comprender que cada alumno es único y especial, colocarlo en el centro
de la atención y como objetivo principal.

SophiA

Sistema integrat de gestió de biblioteques

 Jerarquizar la carrera de los profesores y su tarea. Capacitarlos en lo que
es un nuevo paradigma de enseñanza, ser mentores más que
"enseñadores".
 Capacitar a directores y potenciar su rol, darles más libertad de acción.
 Medir, medir y medir: el aprendizaje de alumnos, el desempeño de cada
maestro, de cada centro escolar, de cada distrito escolar. Está bien
aumentar el presupuesto educativo pero se deben controlar sus resultados.

Untis

Generador dhoraris per a col·legis i universitats

Las llegada de las TICs son un elemento fundamental: aplicaciones capaces de manejar enorme
cantidad de datos potencian la gestión académica, contenidos multimedia y equipamientos novedosos
derriban límites en la experiencia educativa, las comunicaciones y las redes sociales permiten el acceso
a los contenidos más diversos y facilitan la colaboración entre toda la Comunidad Educativa. Estas
innovaciones permiten atrapar el interés de los niños, descubrir sus particularidades y potenciar sus
capacidades para convertirse en un ciudadano cabal, preparado, libre, responsable y útil a la sociedad.
En Educaria trabajamos para acompañar a los colegios, instituciones y gobiernos en este proceso de
cambio. Queremos que las inversiones que realicen en términos de esfuerzo y dinero sean exitosas
y sostenibles en el tiempo. Conocemos el mundo educativo de nuevas tecnologías, estamos en
permanente contacto con nuestros clientes y sólo nos interesa acompañarlos en su objetivo de mejorar
los resultados. Estas bases nos han permitido alcanzar un puesto de liderazgo en el mundo
iberoamericano.
Confiamos en seguir haciéndolo durante muchos, muchos años más.

Xtend

Entorn social daprenentatge

Alfredo Vercelli
CEO Educaria

Qui som
Educaria és un grup dempreses que es dediquen
exclusivament a làmbit de leducació, i que és líder a
Espanya i Amèrica Llatina.
Lactivitat dEducaria se centra en la creació de continguts educatius sobre
diferents plataformes, loferta de solucions TIC per a la gestió de centres
educatius, el desenvolupament de programes davaluació de resultats i
la realització de tasques de consultoria específicament adreçades a assolir
uns resultats sostenibles en el temps. Més de 6.000 col·legis repartits per
tota Espanya i Llatinoamèrica ja treballen amb els productes i serveis
dEducaria.

Assessorament
a lequip directiu
L equip de consultors dEducaria està convençut que
es pot definir un pla estratègic òptim per a cada tipus
de client, dacord amb els seus objectius, necessitats
i possibilitats.
Lassessorament sofereix en diferents àrees, com ara:
incorporació de les TICs en el centre, instal·lació de
sistemes de mesurament, inversió en hardware,
assistència a la direcció i avaluació del nivell
daprenentatge, entre daltres.

Consultoria
Fiscal/Comptable
En alguns països, Educaria compta amb equips de
professionals especialitzats en assessorar les principals
institucions educatives.
Un treball que requereix dun gran coneixement del
funcionament daquest tipus dorganitzacions i dels
països on es troben.

Educaria

i la comunitat educativa

Espanya

Una companyia creada per a aportar valor a tots els
centres educatius, siguin públics o privats, als equips
directius, als professors, i també a alumnes i famílies.
Brasil

Publicaciones recientes, editorial ZIG-ZAG.

Xile

Argentina

Distribució geogràfica de les
empreses del Grup
EDUCARIA.

Altres continguts
Per mitjà de les seves empreses
editorials, Educaria edita i comercialitza
continguts educatius en format llibre,
formats digitals i noves variants
daprenentatge amb lús de les TICs.
Cada any, Educaria distribueix milions de llibres
educatius, i els seus principals compradors són els
governs de Xile i lArgentina.

Consultoria

Empreses del grup
Totes les empreses Educaria tenen una llarga trajectòria
en el món educatiu. Són molts anys dexperiència,
dedicats exclusivament a oferir solucions innovadores
als col·legis.

Els serveis de consultoria dEducaria estan adreçats a
dissenyar i acompanyar la implantació dels plans de
millora que necessiten col·legis, grups de col·legis,
fundacions sense finalitats de lucre o administracions
públiques.

Espanya, Xile, Argentina i Brasil són els països on Educaria presta els seus
serveis en l'actualitat, però el sector educatiu daltres països necessita
dempreses innovadores, i per això els propers anys Educaria estarà present
en altres llocs de Llatinoamèrica.

Cospa&Agilmic

Líder en el desenvolupament i implantació de solucions
tecnològiques a Espanya, amb més de 45 anys dexperiència
en el sector. 2.500 col·legis treballen amb les seves aplicacions.

Editorial Zig Zag

Una de les editorials més importants de Xile. Fundada el 1905,
edita i comercialitza llibres de text i literatura, i és distribuïdora
de les principals editorials del món.

Educaria Chile

Desenvolupa software de gestió per a centres escolars, i dissenya
i implanta sistemes de millora de laprenentatge en les principals
institucions educatives i el sector públic xilè.

Educaria Argentina

Editorial de textos dinterès general per al sector educatiu.
També desenvolupa i implanta solucions tecnològiques per a
centres educatius a lArgentina.

Sistema de Mesurament
de laprenentatge
Lobjectiu és millorar els resultats de lensenyament per mitjà
de la generació, el desenvolupament i lexecució de programes
davaluació de la situació en laula.

Educaria es compromet i responsabilitza dels resultats
educatius, i per això els seus equips estan formats per
professionals dalta qualificació.

Amb aquesta finalitat hem desenvolupat una sèrie
dinstruments i eines que permeten didentificar els problemes,
diagnosticar amb exactitud i proveir la informació més
adequada per a prendre les mesures correctores necessàries.

Educaria està registrada en el Registre ATE del Ministeri
dEducació de Xile, i els seus processos estan certificats amb
les normes de qualitat NCH 2728 i ISO 9001.

Prima Soft

Desenvolupa i implementa software de gestió per a centres
educatius, amb més de 1.000 col·legis usuaris. També ofereix
un potent software per a biblioteques, que és líder a
Llatinoamèrica.
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Per mitjà de les seves empreses
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Continguts

Continguts digitals oberts
Educaria posa a disposició dels centres educatius els
continguts oberts de Xtend, que donen cobertura al
projecte daula i fan servir metodologies que incentiven
la motivació i vinculació de lalumne amb el seu propi
procés daprenentatge.
A més, Xtend proporciona al professorat un entorn de compartició
dexperiències i continguts per a dotar de flexibilitat i autonomia els
docents en la generació i adaptació dels continguts proposats.
Xtend aporta un valor diferencial als nostres clients que es basa en:

Col·legis privats i públics

Professors

Educaria ofereix una gran varietat de solucions enfocades a
millorar la gestió dels centres i laprenentatge. A més, promou
la implantació de les noves tecnologies i ladaptació del
personal docent i equips directius perquè les facin servir en
llurs diferents funcions.

Educaria els facilita eines perquè la seva tasca sigui més
efectiva. Aspectes com ara la gestió de laula i de
laprenentatge, o la comunicació amb els alumnes, són
gestionats a través daplicacions potents i senzilles de fer
servir. A més, Educaria ofereix un servei dassessorament per
a millorar el rendiment del professorat.

Alumnes

Famílies

El gran beneficiat de tota loferta de productes i serveis
dEducaria és lalumne, que finalment rep els resultats
daquests productes i serveis reflectits en un millor
ensenyament. Educaria posa a disposició de lalumne
continguts en versió digital i tradicional, com també
plataformes que incorporen canals de comunicació
permanents amb el centre i el professorat.

Entre les solucions que Educaria ofereix als centres, trobem
algunes que també repercuteixen directament en la família,
com ara la plataforma que afavoreix una comunicació integral
i permanent entre el centre i les famílies, permetent que els
pares facin un seguiment acadèmic i de les incidències dels
fils a travès d'Internet.

Web social del professorat. Som conscients que el lideratge del procés
educatiu rau en el docent. Per això, hem creat la web social del professorat,
que proporciona autonomia per generar les programacions i afegir i
modificar continguts de tot tipus (text, multimèdia, avaluacions ), de
forma que el professor pugui preparar a mida la classe. Les eines de
creació i modificació de continguts són senzilles i intuïtives, i no requereixen
coneixements tecnològics.
En relació als continguts compartits pels docents a la web social, hi ha la
possibilitat de realitzar ràtings i recomanacions.

Solucions TIC

Pissarres digitals
interactives tàctils
La implantació de les PDI a les aules ja és un fet.

Educaria és la unió de les principals empreses del
sector educatiu, a Espanya i Llatinoamèrica.

Por aquest motiu, ens hem esforçat a trobar un producte que reuneixi
la sèrie de característiques que reclamen els propis col·legis.

Aquestes empreses han desenvolupat software per a col·legis i biblioteques
durant molts anys, i aquestes aplicacions encara són líders en els seus
respectius mercats.

La importància que la PDI es pugui fer servir amb qualsevol dispositiu,
o amb la pròpia mà, és a dir, que sigui tàctil, combinada amb la
superfície més resistent del mercat, una altíssima velocitat de traçat,
i per damunt de tot, un preu molt competitiu, converteixen la PDI Bi
Bright dEducaria en un producte totalment adaptat a les necessitats
reals dels centres docents.

Educaria cerca sempre les darreres novetats tecnològiques per al sector
educatiu, per aixo ha arribat a acords amb els principals fabricants de
maquinari i programari, amb el propòsit doferir als col·legis uns productes
de la millor qualitat als millors preus.

A més, us oferim un servei dinstal·lació i formació a mida per al
vostre col·legi. El nostre objectiu és que la tecnologia entri en els
centres educatius de la millor forma possible, i per això us
assessorarem en tot allò que necessiteu i us acompanyarem en el
procés dintegració.

Software

Gestió Docent

Gestió de Biblioteques

Generador d'Horaris

Entorn social daprenentatge

Educaria desenvolupa software avançat de gestió i comunicació
per a centres educatius. La gestió és un dels pilars fonamentals
dels col·legis, i on comença tot el seu desenvolupament TIC; per
això, ha de ser àgil, completa, connectable amb altres aplicacions
i fàcil dutilitzar.

A Espanya i Brasil, les empreses del Grup Educaria gestionen
més de 2.000 biblioteques.

Més de 19.000 usuaris avalen la qualitat del generador dhoraris
Untis.

Educaria i Everis presenten Xtend, un entorn social daprenentatge
amb tres grans característiques que el fan diferent a la resta:

SophiA és un dels programes de gestió més complets, atès que
sadapta a les necessitats de tot tipus de biblioteques.

Amb la plataforma de gestió integral d'Educaria, el centre docen
té cobertes totes les àrees relacionades amb la gestió acadèmica
i administrativa.

Es tracta duna aplicació modular que funciona dacord amb les
normes i estàndards de la biblioteconomia, amb AACR2, MARC,
Z39.50. Un programa complet i fàcil de fer servir que no exigeix
un coneixement profund de termes de biblioteconomia en format
MARC-21 ni dinformàtica. Lusuari rep el suport dun equip
qualificat de desenvolupadors, tècnics i bibliotecaris. El programa
ofereix una interfície molt intuïtiva, i és altament modular. Les
seves diferents opcions donen resposta a les necessitats de cada
tipus dusuari.

Instal·lat en més de 80 països i en tot tipus de centres de
ensenyament, aquest software ha guanyat fama internacional,
i sha traduït i adaptat a més de 25 idiomes.

1. La plataforma daprenentatge personalitzat és un entorn en
què lalumne pot anar generant el seu propi itinerari, i en què
el sistema aporta intel·ligència a la presa de decisions a través
del coneixement que té de lestudiant.

A més, la plataforma posa a disposició del centre diferents canals
de comunicació (com ara els SMS o lenviament d'e-mails) per
a notificar qualsevol tipus dinformació a famílies, professors i
alumnes. Les famílies poden visualitzar i interactuar en relació
a assumptes acadèmics o incidències dels seus fills, i fins i tot
poden veure els comunicats més importants del centre només
els cal una connexió a Internet.
www.alexiaeducacio.com

www.primasoft.com.br

Lalgoritme és únic i és la part central del programa. Laplicació
gestiona les dades dacord amb les condicions que determina
lusuari.
Untis permet dintroduir i controlar canvis amb posterioritat.
Edita els horaris acabats en un disseny impecable dalta qualitat.
Laplicació perfecta per organitzar els horaris dels centres
educatius i universitats.
www.grupet.at

2. Els continguts digitals són oberts, flexibles, desagregats, amb
cobertura al projecte d'aula i adaptats a diferents metodologies
densenyament.
3. El web social del professorat permet compartir continguts i
experiències, i els docents poden crear-ne i editar-ne els
continguts.
Xtend també està preparat per funcionar en qualsevol tipus de
dispositiu mòbil de forma totalment optimitzada.
www.xtendeducacion.com
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dEducaria és lalumne, que finalment rep els resultats
daquests productes i serveis reflectits en un millor
ensenyament. Educaria posa a disposició de lalumne
continguts en versió digital i tradicional, com també
plataformes que incorporen canals de comunicació
permanents amb el centre i el professorat.

Entre les solucions que Educaria ofereix als centres, trobem
algunes que també repercuteixen directament en la família,
com ara la plataforma que afavoreix una comunicació integral
i permanent entre el centre i les famílies, permetent que els
pares facin un seguiment acadèmic i de les incidències dels
fils a travès d'Internet.

Web social del professorat. Som conscients que el lideratge del procés
educatiu rau en el docent. Per això, hem creat la web social del professorat,
que proporciona autonomia per generar les programacions i afegir i
modificar continguts de tot tipus (text, multimèdia, avaluacions ), de
forma que el professor pugui preparar a mida la classe. Les eines de
creació i modificació de continguts són senzilles i intuïtives, i no requereixen
coneixements tecnològics.
En relació als continguts compartits pels docents a la web social, hi ha la
possibilitat de realitzar ràtings i recomanacions.

Educaria

i la comunitat educativa

Espanya

Una companyia creada per a aportar valor a tots els
centres educatius, siguin públics o privats, als equips
directius, als professors, i també a alumnes i famílies.
Brasil

Xile

Publicacions recents, editorial ZIG-ZAG.

Argentina

Distribució geogràfica de les
empreses del Grup
EDUCARIA.

Altres continguts
Per mitjà de les seves empreses
editorials, Educaria edita i comercialitza
continguts educatius en format llibre.
Cada any, Educaria distribueix milions de llibres
educatius, i els seus principals compradors són els
governs de Xile i lArgentina.

Consultoria

Empreses del grup
Totes les empreses Educaria tenen una llarga trajectòria
en el món educatiu. Són molts anys dexperiència,
dedicats exclusivament a oferir solucions innovadores
als col·legis.

Els serveis de consultoria dEducaria estan adreçats a
dissenyar i acompanyar la implantació dels plans de
millora que necessiten col·legis, grups de col·legis,
fundacions sense finalitats de lucre o administracions
públiques.

Espanya, Xile, Argentina i Brasil són els països on Educaria presta els seus
serveis en l'actualitat, però el sector educatiu daltres països necessita
dempreses innovadores, i per això els propers anys Educaria estarà present
en altres llocs de Llatinoamèrica.

Cospa&Agilmic

Líder en el desenvolupament i implantació de solucions
tecnològiques a Espanya, amb més de 45 anys dexperiència
en el sector. 2.500 col·legis treballen amb les seves aplicacions.

Editorial Zig Zag

Una de les editorials més importants de Xile. Fundada el 1905,
edita i comercialitza llibres de text i literatura, i és distribuïdora
de les principals editorials del món.

Educaria Chile

Desenvolupa software de gestió per a centres escolars, i dissenya
i implanta sistemes de millora de laprenentatge en les principals
institucions educatives i el sector públic xilè.

Educaria Argentina

Editorial de textos dinterès general per al sector educatiu.
També desenvolupa i implanta solucions tecnològiques per a
centres educatius a lArgentina.

Sistema de Mesurament
de laprenentatge
Lobjectiu és millorar els resultats de lensenyament per mitjà
de la generació, el desenvolupament i lexecució de programes
davaluació de la situació en laula.

Educaria es compromet i responsabilitza dels resultats
educatius, i per això els seus equips estan formats per
professionals dalta qualificació.

Amb aquesta finalitat hem desenvolupat una sèrie
dinstruments i eines que permeten didentificar els problemes,
diagnosticar amb exactitud i proveir la informació més
adequada per a prendre les mesures correctores necessàries.

Educaria està registrada en el Registre ATE del Ministeri
dEducació de Xile, i els seus processos estan certificats amb
les normes de qualitat NCH 2728 i ISO 9001.

Prima Soft

Desenvolupa i implementa software de gestió per a centres
educatius, amb més de 1.000 col·legis usuaris. També ofereix
un potent software per a biblioteques, que és líder a
Llatinoamèrica.

Qui som
Educaria és un grup dempreses que es dediquen
exclusivament a làmbit de leducació, i que és líder a
Espanya i Amèrica Llatina.
Lactivitat dEducaria se centra en la creació de continguts educatius sobre
diferents plataformes, loferta de solucions TIC per a la gestió de centres
educatius, el desenvolupament de programes davaluació de resultats i
la realització de tasques de consultoria específicament adreçades a assolir
uns resultats sostenibles en el temps. Més de 6.000 col·legis repartits per
tota Espanya i Llatinoamèrica ja treballen amb els productes i serveis
dEducaria.

Assessorament
a lequip directiu
L equip de consultors dEducaria està convençut que
es pot definir un pla estratègic òptim per a cada tipus
de client, dacord amb els seus objectius, necessitats
i possibilitats.
Lassessorament sofereix en diferents àrees, com ara:
incorporació de les TICs en el centre, instal·lació de
sistemes de mesurament, inversió en hardware,
assistència a la direcció i avaluació del nivell
daprenentatge, entre daltres.

Consultoria
Fiscal/Comptable
En alguns països, Educaria compta amb equips de
professionals especialitzats en assessorar les principals
institucions educatives.
Un treball que requereix dun gran coneixement del
funcionament daquest tipus dorganitzacions i dels
països on es troben.

Aplicacions
Alexia

Gestió integral de centres docents

El mundo está en alerta. Gobiernos, Instituciones y padres comprueban que el resultado del proceso
educativo es pobre. Se gastan enormes cantidades de dinero pero la brecha entre objetivos y resultados
es injustificable. Se ha alcanzado la meta de inclusión a casi todos los niños al sistema educativo pero
los resultados en términos de calidad son pobres. Peor aún, el nuevo ámbito laboral exige competencias
que deben brindarse para evitar una barrera de exclusión adicional y definitiva para millones de
jóvenes.
¿Cómo puede ser? Nos enteramos día a día de maravillosos avances que mejoran nuestra calidad
de vida y no se puede lograr que los niños aprendan. De verdad ¿cómo puede ser?
Unas pocas naciones escapan a este diagnostico. Los ciudadanos demandan a sus gobernantes que
cumplan en asegurar la debida Educación a sus hijos pero, como contrapartida, aceptan que es la
sociedad la que debe participar y apoyar un programa que establezca a la Educación como la prioridad
más absoluta y que esté centrada en los resultados en lugar de quedar en discusiones ideológicas
estériles. El camino de estas naciones que marcan la diferencia descansa en los siguientes principios:
 Comprender que cada alumno es único y especial, colocarlo en el centro
de la atención y como objetivo principal.

SophiA

Sistema integrat de gestió de biblioteques

 Jerarquizar la carrera de los profesores y su tarea. Capacitarlos en lo que
es un nuevo paradigma de enseñanza, ser mentores más que
"enseñadores".
 Capacitar a directores y potenciar su rol, darles más libertad de acción.
 Medir, medir y medir: el aprendizaje de alumnos, el desempeño de cada
maestro, de cada centro escolar, de cada distrito escolar. Está bien
aumentar el presupuesto educativo pero se deben controlar sus resultados.

Untis

Generador dhoraris per a col·legis i universitats

Las llegada de las TICs son un elemento fundamental: aplicaciones capaces de manejar enorme
cantidad de datos potencian la gestión académica, contenidos multimedia y equipamientos novedosos
derriban límites en la experiencia educativa, las comunicaciones y las redes sociales permiten el acceso
a los contenidos más diversos y facilitan la colaboración entre toda la Comunidad Educativa. Estas
innovaciones permiten atrapar el interés de los niños, descubrir sus particularidades y potenciar sus
capacidades para convertirse en un ciudadano cabal, preparado, libre, responsable y útil a la sociedad.
En Educaria trabajamos para acompañar a los colegios, instituciones y gobiernos en este proceso de
cambio. Queremos que las inversiones que realicen en términos de esfuerzo y dinero sean exitosas
y sostenibles en el tiempo. Conocemos el mundo educativo de nuevas tecnologías, estamos en
permanente contacto con nuestros clientes y sólo nos interesa acompañarlos en su objetivo de mejorar
los resultados. Estas bases nos han permitido alcanzar un puesto de liderazgo en el mundo
iberoamericano.
Confiamos en seguir haciéndolo durante muchos, muchos años más.

Xtend

Entorn social daprenentatge

Alfredo Vercelli
CEO Educaria
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