Un únic entorn per a la gestió,
la comunicació, l’ensenyament i l’aprenentatge

Web

App

Els nostres usuaris

Alexia,
la suite educativa
Alexia respon a totes les necessitats de gestió, comunicació,
ensenyament i aprenentatge dels centres educatius.
Un entorn multilingüe totalment web que compta amb més de 1.300
centres usuaris a totes les comunitats autònomes, i que es caracteritza per
la flexibilitat i per les possibilitats de personalització per adaptar-lo al
projecte educatiu.
Una solució amb un equip darrere, que acompanya al centre educatiu en
tot el procés de canvi.

120.000
professors

700.000
famílies

1.000.000
alumnes

1.300

centres usuaris
a totes les CCAA

“Ens permeten treballar
en xarxa, amb models
estandarditzats i
individualitzats.”

Pep Tort Fabregat
Sotsdirector E. Educació

Maristes
Catalunya

(10 centres. Catalunya)

“Sistema competencial que
fomenta la definició d’uns
criteris de qualificació clars
i transparents.”

Javier González
Director Administració i Serveis

Colegio San Ignacio
Jesuitas Pamplona
(Jesuitas Educsi)

4

països

Per què Alexia?
Entorn únic

Totes les solucions del centre es troben en un mateix ecosistema
tecnològic. Per fi gestió, comunicació i aprenentatge treballen en la
mateixa direcció.

Mobilitat

S'adapta als dispositius mòbils, amb accés a la informació en temps real
des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Evolució

Una apliació que creix al ritme dels centres educatius més avançats i
d’una gran comunitat d’usuaris.

Tecnologia

Totalment web; s’hi pot accedir a través de qualsevol navegador i
treballa en l’entorn cloud d’un dels proveïdors de referència del sector:
Acens, de Telefònica.

Usabilitat

Totalment orientada a les necessitats dels seus usuaris, tant personal de
gestió com professors, famílies i alumnes.

Per què Alexia?

Seguretat

Auditada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, compleix
estrictament tota la normativa vigent en matèria de RGPD.

Flexibilitat

En tots els processos clau: gestió d'alumnes, avaluació, gestió
econòmica, generació d’informes, continguts digitals, processos
d'ensenyament i aprenentatge, etc.

Eines complementàries

Generador d’horaris, gestió de biblioteques, qualitat, Oﬃce 365, G Suite,
Moodle, Apple School Manager, etc.

Adaptació

Alexia és una eina oberta que s’integra amb les solucions del teu centre
i que s’adapta a la realitat de cada institució educativa.

Acompanyament

El nostre equip de consultors t’acompanya en tot el procés
d’implantació i durant tota la teva vida com a usuari, oferint-te múltiples
opcions de seguiment, contacte i formació.

?

Configura el teu Alexia
Alexia té una estructura modular que permet al centre
educatiu construir l'entorn en funció de les seves necessitats,
i anar ampliant-lo segons que augmentin.

gestió
Cobreix totes les necessitats de gestió d'un centre
educatiu: facturació, vendes, estructura acadèmica,
sistemes d'avaluació, programació d'aules,
documentació oficial, etc.

c l

ssroom

L'EVA està basat en Moodle i és totalment responsiu,
promou l'autonomia de l'alumne i potencia la
metodologia pròpia del centre educatiu, tot aportant
flexibilitat als continguts.

Quadre de
comandament

comunic

ció

És un punt de trobada entre el centre i la comunitat
educativa. Permet la comunicació en temps real a
través de diferents canals: web, app, SMS, correu
electrònic.

compt

bilit

t

Realitza tota la comptabilitat financera,
pressupostària i analítica controlant els documents
administratius de l'empresa i generant nombrosos
informes i llistats.

Configura el teu Alexia

Oﬃce 365
Moodle

G Suite

Centres educatius
d’ensenyament reglat

Biblioteques

Qualitat

Eines
complementàries

Centres educatius
d’ensenyament
estranger

Escoles de cicles
formatius

Horaris

Acadèmies i centres de
formació no reglada

SAGE
apple school
manager

Personalitza Alexia
Perquè cada centre és un món, Alexia s’adapta a les teves
necessitats, oferint-te diferents opcions de configuració, per
què tu decideixis què necessites en cada moment.

Integrar
Alexia és compatible amb:

G Suite

apple school
manager

Oﬃce 365

Moodle

SAGE

documentar

generar

crear

cercar

navegar

Desa arxius en qualsevol
format per consultar-los,
actualitzar-los i gestionar-los
documentalment.

Generador d’informes
personalitzats relacionats amb
la gestió acadèmica,
econòmica, etc.

Creació de qualsevol dada, amb
la possibilitat de triar el tipus de
resposta (múltiple, numèrica,
Sí/No, etc.)

Cerca ràpida de qualsevol
informació amb accés
permanent.

Historial de navegació per
accedir ràpidament a les
funcions que més fas servir.

Personalitza Alexia

Servei integral

Solució al núvol

El nostre equip de tècnics i consultors especialitzats s'ocupa
de la instal·lació i del manteniment de la infraestructura, i
t'acompanya en el dia a dia amb Alexia.

Alexia s'allotja en un cloud privat a Telefónica-ACENS, un dels
CPD (Centre de Processament de Dades) més importants
d'Espanya.

Hosting.
Manteniment de l’aplicació.
Actualitzacions automàtiques.
Suport tècnic.

Compleix totes les normes de seguretat, essent un dels
referents en aquest tipus de serveis.
Absoluta garantia de rendiment.
Alta redundància i disponibilitat d'equipaments i serveis
crítics.
Servei d'atenció d'incidències 24x7x365 a la
infraestructura cloud d'Educaria.

Alexia Gestió
Alexia permet realitzar una gestió econòmica i acadèmica
avançada.
És totalment configurable: tots els processos es poden adaptar a la
forma de treballar de cada centre educatiu.

“Una única solució
per a totes les àrees
del centre”

Jose María Reza

Alkor y Villalkor
(2 centres. Madrid)

Alexia Gestió

Gestió acadèmica

Gestió econòmica

Personalitza l'estructura de cursos i matèries del centre, com
també el sistema d'avaluació en cada matèria (competències,
rúbriques, projectes, etc.), el sistema d'incidències i els
butlletins de qualificacions. L'avaluació és competencial i
transversal al projecte educatiu.

Integra tota la informació d'activitats i serveis, articles i
conceptes de cobrament periòdic en el procés de facturació,
garantint una completa i eficient gestió econòmica del
centre.

Alexia s'adapta a les necessitats de centres de formació reglada i no
reglada, a qualsevol nivell educatiu (inclosa la formació professional), i als
currículums nacionals o estrangers, i genera tota la documentació oficial
per a totes les comunitats autònomes.

Fa seguiment dels impagaments, amb filtres i gràfiques per a l'anàlisi.
A més, pots gestionar tot el procés de venda d'articles del centre i obrir
una botiga online.

Gestió administrativa

Eines del professorat

Gestiona la informació de manera segura i coherent, fent
servir una base de dades única per a dur a terme els
diferents processos.

Creiem en el docent com a líder del procés educatiu, per això
posem a la seva disposició totes les eines que necessita per
facilitar-li les tasques organitzatives i perquè pugui dedicar
més temps a l'ensenyament.

Matricula alumnes i organitza empleats, famílies, documents, activitats,
serveis, etcètera. Pots incloure camps lliures amb qualsevol dada que faci
servir el centre i extreure informes i llistats personalitzats, tant en
contingut com en disseny, sobre qualsevol procés realitzat amb Alexia.

Un complet quadern del professor per realitzar la programació de l'aula i
planificar tasques i activitats, avaluació àgil (per rúbriques, projectes, etc.),
accés a la informació dels alumnes, gràfiques i comparatives per al
seguiment, i un llarg etcètera. A més, el professor pot gestionar l'aula des
de la seva tauleta o smartphone amb l'app Alexia Aula.

Alexia Comunicació
El punt de trobada entre el centre, els professors, les famílies
i els alumnes.
Disposa d'accés web i d'apps per a professors, famílies i alumnes. Es
tracta d'un entorn segur, adaptat al nou RGPD, que ofereix diverses
eines per compartir tot tipus d'informació i interactuar amb els diferents
membres de la comunitat educativa.

“La comunicació amb les
famílies ha millorat des
que fem servir Alexia.”

José Romero
Coordinador TIC

App personalitzable amb la
imatge del centre educatiu!

Col·legi Gençana
València

Alexia Comunicació

El centre

Les famílies

Optimitza l'estratègia de comunicació amb professors,
famílies i alumnes, millorant la imatge del centre i la teva
relació amb la comunitat educativa.

Augmenta el compromís i la participació de les famílies en la
vida escolar dels fills.

Comparteix la informació en temps real, programa les teves
comunicacions, envia notificacions per e-mail o SMS, i recull estadístiques
d'ús.

Mitjançant la zona web o l'app, les famílies poden consultar en qualsevol
moment informació econòmica, qualificacions, activitats de l'aula, tasques
dels alumnes, etcètera.

Enquestes, galeries d'imatges, taulell d'anuncis, calendari, botiga online,
etcètera. Múltiples eines que s'adapten a cada tipus de missatge
millorant-ne l'efectivitat i permetent un important estalvi en temps i paper.

A més, poden interactuar amb el centre i amb els professors de forma àgil
i còmoda, tot evitant desplaçaments innecessaris. Entre altres
funcionalitats, poden sol·licitar entrevistes, matricular els fills en activitats
extraescolars, justificar incidències, rebre i enviar comunicats o autoritzar
l'assistència a excursions.

Els professors

Els alumnes

Facilita la tasca de l'equip docent, dotant-lo de les eines
necessàries per potenciar les activitats d'ensenyament.

Implica a l'alumne en les activitats de l'aula, afavoreix la
relació amb els professors i companys, i millora la planificació
del seu treball diari.

La publicació de la programació didàctica, les tasques i observacions,
l'agenda escolar compartida, la gestió d'entrevistes amb les famílies, els
comunicats interns o la realització d'enquestes, són funcionalitats que
ajuden a professors, famílies i alumnes a treballar de manera conjunta per
assolir els objectius d'aprenentatge.

L'accés a les qualificacions, a l'horari de classe, a les tasques i activitats
programades, o a les galeries d'imatges, ajuden als alumnes a organitzar el
seu dia a dia i a participar més activament en l'activitat escolar.

Alexia Classroom
Entorn d’aprenentatge personalitzat basat en Moodle i
totalment responsive.

"Hem aconseguit estandaritzar, a tota la
xarxa de centres, el nostre propi model
d’ensenyament i aprenentatge; a la vegada,
respectem la realitat de cada escola.”

Permet a professors i alumnes realitzar les tasques d'ensenyament i
aprenentatge des de qualsevol dispositiu i en qualsevol lloc. A més,
potencia la identitat o metodologia pròpia del centre educatiu o agrupació, a través de biblioteques de continguts compartits, que es poden
construir amb materials creats pel professorat, amb llibres digitals de
diferents editorials o incorporant-hi continguts d'altres fonts.

Nemesio Rocamora i Vicario
Director general

Fundació Educativa
Cor de Maria
(9 centres. Catalunya)

Anglés

Els meus cursos / COM/NAT1 ESO-1A2018 / Unitat 4: La llum i el so
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Unitat 4: La llum i el so
El teu progrés

La llum i el so
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Física: Les Ones Lluminoses

“La veritable ciència ensenya,
Llengua catalana i literatura

Alexia Classroom

Aules

Portafoli

Estimulen la participació activa dels estudiants adaptant-se a
la seva realitat tecnològica i cultural.

Eina d'avaluació amb forma de diari personal, on l'alumne
registra les seves evidències d'aprenentatge.

A les aules l’alumne pot anar generant el seu propi itinerari, mentre el
sistema aporta intel·ligència a la presa de decisions a través del
coneixement que té de l’estudiant.
Permeten la creació d’una gran varietat d’activitats com ara tallers, fòrums,
tasques, qüestionaris, glossaris, wikis, jocs…
Professors i alumnes poden accedir en temps real a un seguiment molt
detallat del progrés de l'aprenentatge.

A través del registre dels seus descobriments, assoliments i progressos,
l’alumne s’ apropia del seu aprenentatge. Mitjançant l’organització de totes
les seves evidències amb meta informació, i l’enriquiment de l’edició
digital, és fàcil desplaçar-se per aquesta ruta d’aprenentatge i supervisar
els avenços en els objectius marcats.
El docent actua com a acompanyant en el procés, tot fomentant els
processos de reflexió i metacognició sobre l’aprenentatge amb l’alumnat.

Taller de professors

Continguts digitals

Un entorn col·laboratiu, separat de l’espai d’impartició,
pensat per a explotar al màxim el potencial del equip docent
per a crear materials de qualitat i que s’ajustin al model
d’ensenyament de la seva institució.

L’estratègia de continguts cobra cada vegada més
importància per a qualsevol centre educatiu, i es tornarà
encara més rellevant en el curt-mig termini.

Les dinàmiques de treball estan dissenyades per a afavorir el lideratge del
docent durant el procés educatiu, dotant-lo de recursos i autonomia per a
construir la seva classe a mida.
Les eines d’edició són intuïtives, permeten generar continguts amb
acabats professionals, i integren tot tipus de recursos multimèdia text,
fotos, vídeos, enllaços, etc. També és possible importar els cursos actuals
de Moodle, o utilitzar continguts creats en altres entorns, com ara G Suite,
Oﬃce 365…

Les biblioteques d’Alexia Classroom són espais comuns als equips de
qualsevol centre educatiu o agrupació, on els professors poden fer servir,
descarregar o consultar criteris i continguts d’altres docents de la seva
mateixa xarxa, i el grup escolar pot utilitzar l’eina per a implementar una
política de continguts comuna.
Estan pensades per facilitar als centres educatius la gestió de la seva
pròpia estratègia, podent combinar diferents fonts de continguts: material
creat pel professorat, llibres digitals de diferents editorials o continguts
d'altres fonts (cursos de Moodle, recursos d'Internet, OneDrive, Google
Drive, etc.).

Alexia Comptabilitat
Tota la comptabilitat financera, analítica i pressupostària.
És multi empresa i multi usuari, i permet controlar tots els documents
administratius de l’empresa, facilitant a la central comptable l’accés en
temps real a la informació dels centres d’explotació.

“Gestió acadèmica, econòmica i comptable
en el mateix entorn, tot facilitant el dia a dia
als nostres col·legis a nivell econòmic,
administratiu i tecnològic.”

Ángel Sagastuy
Administrador

Hermanos del
Sagrado Corazón
(11 centres)

Colegio Demo

Alexia Comptabilitat

Comptabilitat financera

Comptabilitat pressupostària

Elabora el pla general de comptes complet, realitza
l’inventari, els consolidats, i els models fiscals (IVA, SII,
Declaració Anual d’Operacions amb Terceres Persones, etc.)

Confecciona el pressupost per mitjà d’extrapolacions,
assistents, filtres i accions, podent exportar / importar a
Excel, i realitza un estudi per períodes de les partides
pressupostàries.

A més, realitza el control de cobraments i pagaments obtenint informes de
tresoreria i permet la conciliació bancaria mitjançant el Quadern 43.
També pots obtenir multitud d’informes i llistats i realitzar anàlisi de ràtios.

Comptabilitat analítica
Estableix un control detallat dels centres de cost sense límits
en el nombre de dimensions o nivells.
Pots realitzar imputacions directes i indirectes, manuals i automàtiques, i
obtenir informes i llistats detallats amb els ingressos, despeses i
inversions.

Pots realitzar múltiples pressupostos estàtics i dinàmics i obtenir diferents
informes i comparatives.

Solucions
especialitzades
Quadre de comandament per a l'explotació de dades i eines
especialment dissenyades per a grups educatius.

Quadre de comandament
Una eina de consolidació i explotació de dades que permet
extreure indicadors i realitzar comparatives a nivell de centre
i d’agrupació sobre qualsevol informació introduïda en
Alexia.
Ampli espectre d'ús
Des de dades consolidades per a equips de gestió a nivell de centre o
agrupació, fins a dades a nivell de secció per a tutors i docents.

Dades en temps real
Fonamenta les decisions en informació a temps real d'alumnes,
assignatures, nivells i seccions.

Qualitat educativa
Informació quantitativa dels processos d'ensenyament, d'acord amb
els criteris definits pel teu centre per determinar la qualitat educativa.

Comparatives
Permet realitzar comparatives entre alumnes, grups, anys,
assignatures, així com entre els diferents centres educatius d’una
mateixa agrupació.

Personalitzable
Es poden dissenyar indicadors a mida per al centre educatiu o
agrupació. A més, el seu menú principal és personalitzable, tot
facilitant les cerques i l'ordenació d'informes clau.

Solucions especialitzades

Grups educatius
Alexia disposa de solucions específiques per a centres
educatius que permeten treballar amb models
estandarditzats, de forma homogènia a tota la xarxa.

#1

Crear xarxa
Els centres d'una mateixa xarxa es poden gestionar sota els mateixos
criteris, i obtenir informació consolidada. A més, els equips de la
Titularitat poden accedir a la informació de qualsevol dels centres.

Biblioteca d'agrupacions

#2

Amb Alexia Classroom, les Institucions Educatives poden implementar
una política de continguts comuna i pròpia, que transmeti la seva
identitat.

Facturació centralitzada

#3

Comunicació institucional
És possible enviar comunicats des de la Institució als usuaris de tots els
centres.

Preinscripcions centralitzades
Gestió d'usuaris
Alexia facilita el canvi d'usuaris (empleats, famílies o alumnes) d'un centre
a un altre. A més, empleats i famílies poden tenir accés a diversos
centres de la xarxa, si així es requereix.

Imatge Corporativa
Reforça la teva identitat visual personalitzant l'app de famílies amb la
imatge i el nom de la institució educativa. A més, pots dissenyar butlletins
i llistats a mida, accessibles a tota la xarxa.

#4

Eines Complementàries
La integració d’Alexia amb altres aplicacions utilitzades pel
centre educatiu simplificarà el treball diari, evitarà possibles
errors o incoherències en la informació i millorarà la teva
experiència d’usuari.
A més, Alexia disposa d’un sistema de web services que permet
intercanviar informació amb altres aplicacions utilitzades pel centre.

Generador
d’horaris

Plataforma de gestió
integral de biblioteques

Plataforma de gestió
de qualitat

Eines Complementàries

Untis
Sistema generador d’horaris líder a nivell mundial.
Treballa amb un potent algoritme d’optimització que confecciona
automàticament els horaris del centre educatiu.
Destaquem:

20.000 centres usuaris, 80 països, 25 idiomes.
100% d’optimització de l’horari adequat a les directrius
pedagògiques marcades.
Fins a 10 versions diferents de l'horari.
70 punts de diagnòstic de l’horari finalitzat.
Adaptat a centres educatius i de formació, acadèmies,
escoles de negocis i universitats.

Eines Complementàries

Philos
Sistema 100% web per a la gestió de biblioteques escolars.
Amb una interfície intuïtiva, Philos és molt fàcil de fer servir. Ajuda a
organitzar la gestió diària de la biblioteca, garanteix el control dels fons i
redueix el temps de dedicació del personal de la biblioteca.
Destaquem:

Catalogació i gestió de qualsevol tipus de material (tant
físic com digital).
Flexibilitat per a establir les polítiques de préstecs,
reserves, renovacions, etc.
Accés ràpid i permanent a préstecs i devolucions.
Multitud d'informes i estadístiques d'ús que faciliten el
desenvolupament d'accions d'incentiu a la lectura.
Registre d'alumnes i professors amb foto de perfil.

Eines Complementàries

ISOTools Excellence
Plataforma per a la gestió de la qualitat i l’excel·lència.
ISOTools Excellence és un software que optimitza i fa flexible la gestió de la
qualitat per mitjà de múltiples aplicacions.
Destaquem:

Gestió optimitzada de sistemes normalitzats i de models
d’excel·lència.
Escalable, flexible i adaptable a les necessitats de cada
centre educatiu o institució.
Ofereix una visió global del centre que facilita la presa de
decisions.
Accessible des de qualsevol indret amb connexió a
Internet i multi dispositiu (ordenadors, tauletes i
smartphones), característica que suposa nombrosos
avantatges per a la gestió.
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