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Experiència i compromís amb la Comunitat Educativa

Gestió Docent i
Comunicació Centre-Famílies

Solucions integrals

Entorn Social d'Aprenentatge
Generador d'horaris

per a centres docents
i institucions educatives

A Cospa&Agilmic ens sentim part de la comunitat educativa. 40 anys en contacte
permanent amb el món docent i més de 3.000 institucions i centres escolars
treballant amb nosaltres, són el nostre pilar més sòlid per seguir avançant i creant
solucions.
Comptem amb l'experiència, la tecnologia i els professionals necessaris per seguir
oferint uns productes i serveis que fan servir les noves tecnologies per a gestionar
les diferents àrees d'un centre docent.

En les properes pàgines, us convidem a descobrir les diferents
eines que proposem per a la vostra institució.
Gestió de biblioteques
Orientació escolar

Consultoria Fiscal,
Comptable, Laboral i LOPD
Hardware, Software, Xarxes
Pissarres Digitals Interactives Tàctils
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Alexia
Gestió Docent i
Comunicació Integral
La nova generació en gestió educativa.
La gestió és el cor de tot, sense una bona gestió no hi ha res. Per a
un centre escolar, res no té sentit si el sistema de gestió no és flexible,
lògic i còmode; si no resol les necessitats concretes dels usuaris. Per
això hem respectat la filosofia que ens ha dut on som, i hem creat un
sistema que és la continuació de la feina de tants anys, i que aporta
les soluciones tecnològiques i funcionals més modernes.
Una aplicació multilingüe de gestió i comunicació desenvolupada per
a adaptar-se totalment a les necessitats dels col·legis i de les
administracions públiques.

Xtend
Entorn Social d'Aprenentatge

La comunitat educativa, integrada en una única
plataforma.

Els alumnes creen, els professors comparteixen.

Centre, professors, alumnes i famílies comparteixen informació per
mitjà del mateix sistema.

Educaria i Everis presenten Xtend, un entorn social d'aprenentatge
que estimula la participació activa dels estudiants, amb tres grans

Una eina que permet d'introduir i traslladar la informació entre centre,
professors, famílies i alumnes diàriament a través d'Internet, sense
necessitat de papers.
Posem a la vostra disposició la tecnologia necessària per agilitzar les
vostres tasques, de manera senzilla i còmoda. Facilita la gestió interna
del centre, intensifica la relació amb les famílies, i permet de fer un
seguiment constant dels alumnes.

característiques que el fan diferent a la resta: plataforma
d'aprenentatge personalitzat, continguts digitals i web social del

 Per a més informació visiti:

www.alexiaeducacio.com
www.xtendeducacion.com

professorat.
D'altra banda, Xtend també està preparat per funcionar en qualsevol
tipus de dispositiu mòbil de forma totalment optimitzada.
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Untis

SophiA

Àrea d'orientació psicològica

Generador d'horaris

Gestió de biblioteques

Orientació escolar

Un innovador programa que satisfà les necessitats de tot tipus de
biblioteques, des de les més grans a les més petites.

Ens avalen més de 45 anys d'experiència col·laborant amb
departaments d'Orientació dels centres d'ensenyament.

SophiA, amb més de 2.000 usuaris, és un dels programes de gestió
més complets del mercat, i ha estat creat per a satisfer les necessitats
de tot tipus de biblioteques. És una aplicació modular que funciona
dacord amb les normes i estàndards de la biblioteconomia, com ara
AACR2, MARC o Z39.50. A més, no requereix coneixements profunds
en termes de biblioteconomia, de format MARC-21 o dinformàtica.

Una eina informàtica per a la correcció de tests pagant només l'ús
que s'hi fa, llibertat per a triar entre més de 100 tests que posteriorment
corregirà Cospa&Agilmic emetent els corresponents informes, o disseny
de proves específiques... són algunes de les opcions que oferim al
vostre centre.

El generador d'horaris líder a Europa.
Una aplicació més que provada, amb 30 anys d'experiència i més de
mil usuaris a Espanya, que permet d'optimitzar la programació dels
horaris seguint les noves tendències de l'ensenyament i incorporant
els suggeriments dels usuaris.
Cospa&Agilmic i Untis, dos líders treballant junts.
Untis és un programa generador d'horaris, traduït a més de 25 idiomes,
que compta amb més de 19.000 usuaris a 80 països.

Untis és un producte de
Gruber&Petters Software.

Les diferents opcions del programa donen resposta a les necessitats
de cada usuari a un preu molt competitiu.

Volem adaptar-nos a les vostres necessitats, per això us facilitem
l'oferta més amplia de productes i serveis destinats a l'orientació
escolar.
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Equipament Tecnològic
Hardware, Software, Xarxes

Pissarres Digitals Interactives Tàctils

El nostre coneixement del camp de la tecnologia i l'accés als millors
preus ens converteixen en la millor alternativa a l'hora d'equipar els
centres docents.

 Superfície dacer vitrificat magnètic. Amb garantia per a tota

La condició de primer distribuïdor de llicències Microsoft per a centres
escolars, membre de l'Epson Chanel Program i Preferred Partner
d'Hp, una amplia oferta de hardware, software i instal·lació de xarxes
als preus més competitius, i tot acompanyat per un servei de la màxima
qualitat, són la nostra carta de presentació habitual.
Comptem amb un equip de professionals que faran les tasques de
consultoria necessàries per adequar-se a les necessitats del col·legi.

la vida.

 Tecnologia tàctil per infraroigs. Es pot fer servir sense necessitat
de dispositius.

 Servei Técnic. El nostre equip d'instal·ladors s'encarregarà de

realitzar el tipus d'instal·lació que millor s'adapti a les necessitats
de cada escola.

 Formació. Us oferim l'oportunitat de disposar d'un pla de formació
a mida per potenciar l'ús d'una eina tan valuosa com una PDI.
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Consultoria
Consultoria Fiscal,
Comptable, Laboral i LOPD
Us proposem un servei integral per a tota la vostra problemàtica
fiscal-comptable-laboral i LOPD.
Les institucions educatives i congregacions religioses necessiten un assessorament
personalitzat i, sobretot, especialitzat en aquest tipus d'organitzacions. Cospa&Agilmic
ha desenvolupat aquesta activitat des dels seus inicis, i actualment compta amb
més de 1000 clients en aquest camp, entre els quals hi han les més importants
institucions educatives de l'estat.
Com a valor afegit, també oferim consultoria i auditoria en matèria de protecció
de dades, una matèria molt sensible per als centres educatius.
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