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Una àmplia cartera de solucions flexibles d’extrem a extrem.

Apunti alt.

Acer recomana Windows 10 Pro.
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Acer for EducationAcer for Education Acer recommends Windows 10 Pro.

LA PRIORITAT DE L’EDUCACIÓ ÉS AJUDAR ELS ALUMNES A CONVERTIR-SE 
EN PENSADORS INDEPENDENTS I CREATIUS, FACILITANT-LOS ELS RECURSOS 
QUE NECESSITEN PER ACONSEGUIR-HO. EN AQUEST PANORAMA DE CANVIS 
CONSTANTS, LA TECNOLOGIA ÉS UN CATALITZADOR: UNA EINA QUE AJUDA A 
DESCOBRIR NOVES POSSIBILITATS I A CREAR OPORTUNITATS DE FORMACIÓ MÉS 
PARTICIPATIVA.

AMB MÉS DE 40 ANYS D’EXPERIÈNCIA EN EL DESENVOLUPAMENT D’EINES 
INNOVADORES I FÀCILS D’UTILITZAR, ACER ÉS EL SOCI ADEQUAT PER SATISFER 
LES NECESSITATS DE LES INSTITUCIONS EDUCATIVES MÉS MODERNES. ACER 
CONSIDERA QUE LA PART MÉS VALUOSA DE LA INFORMÀTICA ÉS LA SEVA 
CAPACITAT DE DIFONDRE CONEIXEMENTS. CONSIDEREM QUE LA NOSTRA 
RESPONSABILITAT ÉS OFERIR A LA GENERACIÓ ACTUAL ELS INSTRUMENTS 
NECESSARIS PER DESENVOLUPAR LES COMPETÈNCIES QUE EXIGEIX EL SEGLE XXI        
I ASSOLIR L’ÈXIT EN L’ERA DE LA INFORMACIÓ.

L’OBJECTIU D’ACER PER A L’EDUCACIÓ ÉS PERMETRE ALS DOCENTS I ALS 
ESTUDIANTS LA CREACIÓ DE NOVES FORMES D’INTERACTUAR OFERINT-LOS UNES 
SOLUCIONS FIABLES I FÀCILS D’UTILITZAR EN QUÈ PUGUIN CONFIAR.

A TRAVÉS DEL DESENVOLUPAMENT DE TECNOLOGIA INNOVADORA PER A 
L’AULA, AJUDEM ELS ESTUDIATNS A ACCEDIR A NOVES VIES DE COMUNICACIÓ I 
COL•LABORACIÓ.
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Acer per a l’educació
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Una àmplia cartera de solucions flexibles
Les nostres solucions de hardware innovadores i variades, que inclouen tauletes, dispositius 2 en 1, notebooks, 
chromebooks, equips d’escriptori, monitors i projectors, juntament amb solucions de software úniques, estan 
dissenyades per donar suport a entorns de formació dinàmics, interactius i sempre connectats.

Ordinadors 
d’escriptori

ProjectorsMonitorsTauletes 2-en-1Notebooks

SOLUCIONS DE FORMACIÓ COMPLETES I FLEXIBLES

SOLUCIONS DE FORMACIÓ 
COMPLETES I FLEXIBLES
Amb més de 40 anys d’experiència, Acer per a l’educació ofereix una experiència de 
formació d’extrem a extrem que inclou productes senzills, fiables i assequibles, solucions 
de software orientades a l’educació i un guardonat servei postvenda.

L’aula del segle XXI requereix més que no només un conjunt de dispositius i Acer ha 
creat un ecosistema ampliat que ens permet oferir solucions innovadores i completes 
per a la comunitat educativa. Gràcies a la integració de la seva cartera de hardware amb 
productes de software i assistència tècnica, Acer ha creat una solució única que els socis 
distribuïdors d’Acer educació poden presentar al mercat.

SOLUCIONS DE FORMACIÓ COMPLETES I FLEXIBLES

Software

APRENDRE MÉS 
ENLLÀ DE L’AULA

PRODUCTES 
FIABLES, ROBUSTOS 
I ASSEQUIBLES

SERVEI D’ATENCIÓ AL 
CLIENT I ASSISTÈNCIA 
FIABLES

La nostra línia completa de productes dóna suport al procés d’aprenentatge pas 
a pas i permet l’exploració de totes les matèries, fent que qualsevol aprenentatge 
sigui divertit i participatiu. Els productes d’Acer són intuïtius i estan dissenyats 
perquè l’aprenentatge sigui divertit i participatiu.

Creiem que l’exploració a través de la tecnologia és un dret i no un privilegi. Per 
això fabriquem productes fiables i robustos, que donen com a resultat un cost 
total de propietat menor.

Les nostres solucions flexibles i completes satisfan totes les necessitats del 
mercat educatiu i inclouen dispositius i productes dissenyats per a l’IoT, la 
programació i el gaming, solucions de software centrades en l’educació i el servei 
postvenda.

El nostre guardonat servei d’atenció al client i assistència tècnica és una peça 
fonamental per ajudar els docents, els alumnes i els centres educatius a evitar 
que els problemes tècnics interrompin el procés d’aprenentatge.

Juntament amb el nostre ecosistema de socis, invertim en el futur de 
l’educació per oferir un futur millor a la propera generació.

SOLUCIONS 
FLEXIBLES

ECOSISTEMA DE 
SOCIS
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PER A ESTUDIANTS | EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Les especificacions varien en funció del model i de la configuració. Els accessoris són optatius.

Companys d’aprenentatge a l’aula i fora d’ella
ELS DISPOSITIUS ACER PER A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SÓN FÀCILS DE TRANSPORTAR I 
D’UTILITZAR DINS I FORA DE L’AULA I SÓN UNS COMPANYS D’APRENENTATGE FIABLES, 
DISSENYATS PER AJUDAR ELS ESTUDIANTS A APRENDRE D’UNA MANERA MÉS INTERACTIVA I 
CREATIVA. CONNECTEN ELS ALUMNES A LA XARXA ESCOLAR I ELS PERMETEN COL•LABORAR I 
COMPARTIR IDEES I PROJECTES. AQUESTS DISPOSTIUS PERMETEN ALS ALUMNES COMPLETAR 
TASQUES ESCOLARS COMPLEXES I GAUDIR AMB ELS SEUS PASSATEMPS PREFERITS.

PER A ESTUDIANTS

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

TravelMate Spin B118
Fet per a l’aprenentatge de les futures generacions

TravelMate Spin B118 és un aparell convertible d’11” que es pot utilitzar de diverses maneres perquè els estudiants puguin 
treballar i jugar com més els agradi. Des de llegir i escriure treballs fins a prendre apunts o dibuixar o bé mirar un vídeo, amb 
aquest aparell podran fer tota mena d’activitats escolars i és compatible amb la solució Acer TeachSmart, que ofereix noves 
maneres d’interactuar a l’aula. A més a més, presenta un disseny robust que el protegeix de cops, caigudes i vessaments 
accidentals.

• Acer TeachSmart impulsa la interacció i l’aprenentatge eficient

• Bateria fins a 13 hores d’autonomia

• Pantalla tàctil Full HD o HD d’11,6 polzades

• Disseny per al drenatge de vessaments de líquids

• Disseny amb frontissa de 360 graus

• Compatible amb l’ús de llapis òptic i tinta Windows

Apunti alt.

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Solució TeachSmart d’Acer
La llum LED incorporada a la tapa permet controlar l’estat de 
l’alumne d’una ullada (més informació a la pàgina 16).

Professor

Resposta A Resposta C

Resposta B Resposta D

Alumne
resposta A

Alumne
resposta B

Alumne
resposta D
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PER A ESTUDIANTS | EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Les especificacions varien en funció del model i de la configuració. Els accessoris són optatius.

TravelMate Sèrie P2
Companys d’aprenentatge fiables

Els notebooks TravelMate Sèrie P2 són dispositius segurs i 
eficients que han estat dissenyats per garantir la màxima 
productivitat tant a casa com a l’aula. Amb dimensions 
de pantalla que van de les 13 a les 17,3 polzades, aquests 
notebooks proporcionen als alumnes la potència i la 
fiabilitat que necessiten per completar les tasques més 
complicades.

• Disponible en 13,3, 14, 15,6 y 17 polzades.

• Rendiment intel•ligent

• Fiable i ecològic

• Bateria que dura tot el dia

TravelMate B117
Una nova manera d’aprendre

Dissenyat a mida per a l’àmbit educatiu, el TravelMate B117 és portàtil, robust i ideal per a l’ús compartit sense fil. Es tracta 
del primer notebook compatible amb la solució Acer TeachSmart, que permet noves possibilitats d’interacció a l’aula. Amb 
més autonomia i un hardware dissenyat a mida, el TravelMate B117 està preparat per satisfer els nous reptes de la docència i 
l’aprenentatge.

• Acer TeachSmart permet tenir més interacció i fer un aprenentatge eficient

• Bateria fins a 13 hores d’autonomia

• Notebook lleuger i fi amb una pantalla d’11,6 polzades

• Disseny per al drenatge de vessaments de líquids

• Angle d’obertura de fins a 180º per a més flexibilitat d’ús

• Touchpad de precisió per a una millor navegació amb el tou del dit

Acer per a l’educacióAcer recomana Windows 10 Pro.
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PER A ESTUDIANTS | UNIVERSITAT

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Fes grans coses.

Les especificacions varien en funció del model i de la configuració. Els accessoris són optatius.

Switch Alpha 12
Un dispositiu en què el disseny i el rendiment es donen la mà

Lleuger i flexible, el Switch Alpha 12 es transforma fàcilment de tauleta en notebook per oferir el mode d’estudi més adequat. 
Incorpora un conjunt de tecnologies de propera generació dissenyades per oferir un rendiment excepcional i escometre sense 
problemes qualsevol tasca escolar.

• Processadors Intel® Core™ de 6ª generació
• Sistema de refrigeració Acer LiquidLoop™ sense ventilador
• Pantalla tàctil de 12 polzades amb resolució 2.160 x 1.440
• Faristol multiposició
• USB 3.1 Tipus C amb port per a pantalla i suport per al lliurament de potència
• Xip TPM integrat
• Llapis opcional Acer Active Stylus
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CHROMEBOOK PER A L’EDUCACIÓ

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Chromebook R 11 (C738T)
Dissenyat per a l’aprenentatge versàtil 

Acer Chromebook 11 C738T és un dispositiu versàtil amb 
una pantalla tàctil d’11,6 polzades que es pot plegar cap 
enrere sobre el teclat i proporciona als usuaris quatre modes 
d’ús. També ofereix una connexió sense fil més ràpida, una 
experiència de videoconferència excepcional i la potència 
dels processadors Intel®. Gràcies a la seva versatilitat i 
portabilitat, és una opció excel•lent per a alumnes i centres 
educatius.

• Frontissa dual de 360 graus que facilita la conversió 
• Coberta superior d’alumini de gran qualitat amb acabat      
    metàl•lic
• Port USB 3.0 ultraràpid
• Càmera web amb HDR per a videoconferències de gran 
detall i nitidesa
• Fins a 64 GB d’emmagatzematge eMMC

Chromebook R 13 (CB5-312T)
Funcionalitat superior

Amb una espaiosa pantalla de 13,3 polzades i una frontissa 
que ofereix un angle de gir de 360 graus, el Chromebook 
R 13 permet als alumnes treballar o gaudir de contingut 
multimèdia en el mode que els resulti més còmode. El 
Chromebook R 13 és un aparell silenciós i lleuger gràcies al 
seu disseny elegant. No té ventilador i disposa de dos jocs 
d’altaveus.

• Pantalla tàctil Full HD de 13,3 polzades amb 
    tecnologia IPS
• Port USB 3.1 tipus C que es pot utilitzar per a la 

transmissió de vídeo, la transferència de dades i 
l’alimentació

• Disseny convertible de 360 graus
• Bateria fins a 12 hores d’autonomia
• Càmera web HD amb ampli camp de visió (FOV) i 

tecnologia HDR

1010

CHROMEBOOK PER A L’EDUCACIÓ
Avantatges del sistema operatiu Chrome

Milions d’aplicacions
A més de les aplicacions de Google per a l’àmbit educatiu, un conjunt d’eines de productivitat dissenyades perquè els 
alumnes i els professors puguin comunicar-se, col•laborar i compartir, la incorporació del Play Store als chromebooks 
permet als alumnes i als professors escollir entre milions d’aplicacions per facilitar el seu aprenentatge o simplement 
divertir-se. Les aplicacions de Google Play funcionen tant amb connexió a Internet com sense.

Aplicacions de Google per a l’àmbit educatiu
• Classroom • Gmail • Drive • Calendar

• Docs • Sheets • Slides • Site

Els chromebooks d’Acer arrenquen en menys de 7 segons i el rendiment no disminueix mai.

La interfície és fàcil d’utilitzar i no hi ha grans canvis quan s’actualitza el sistema operatiu.

Els chromebooks disposen de funcions integrades de seguretat. A més, el sistema operatiu Chrome 
s’actualitza automàticament cada sis setmanes.

Tot es desa al núvol i compartir el contingut és un procés molt senzill a través de Google Drive.

Treballant junts.Els chromebooks són compatibles amb l’ús de directoris actius i, per tant, es poden 
connectar a xarxes basades en Windows. També són compatibles amb VPN i permeten executar les 
aplicacions més populars, inclòs el paquet d’Office.

Capacitat d’administració superior
La Google Management Console, basada en Internet, facilita la implementació i el control d’una flota 
d’usuaris i dispositius.

Conforme a MIL-STD 810
Els chromebooks d’Acer ofereixen un disseny molt robust que ha superat les proves més rigoroses per 
satisfer l’exigent estàndard militar  U.S. MIL-STD 810F&G.

Acer per a l’educació
CHROMEBOOK PER A L’EDUCACIÓ

Les especificacions varien en funció del model i de la configuració. Els accessoris són optatius.
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CHROMEBOOK PER A L’EDUCACIÓ

Chromebook Spin 11 (R751T)
Robust, d'alt rendiment i convertible

Gràcies al seu disseny de frontissa doble de 360º, el 
Chromebook R751T es pot utilitzar en diversos modes en 
funció de les necessitats de l’alumne. Presenta un disseny 
robust amb teclat a prova d’alumnes i d’esquitxades que 
satisfà els rigorosos estàndards militars dels Estats Units i 
garanteix una fiabilitat i durabilitat excepcionals. A més a 
més, el dispositiu permet gaudir de l’experiència de llapis 
més natural de tots els temps.

• Disseny convertible i robust d’11,6 polzades’
• Compatible amb l’ús de llapis
• Segona càmera per a l’ús en mode tauleta
• Disseny de frontissa de 360º
• Pantalla tàctil HD IPS
• Teclat resistent a esquitxades (330 ml)

Més resistent a les caigudes

Cantonades reforçades per suportar 
caigudes de fins a 122 cm d’alçada 
sense patir danys.

Més resistent a la pressió

La coberta superior és més gruixuda, 
de manera que es pot enterrar sota 
60 kg de llibres sense que pateixi 
cap dany.

Més resistent a la torsió

La coberta superior és molt resistent 
i ha estat dissenyada per oferir més 
protecció contra la torsió.

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Chromebook 11 N7 (C731)
Resistent. Robust. Dissenyat per a l’àmbit educatiu

Amb un xassís robust i un teclat resistent a les esquitxades i 
tecles foses difícils d’extreure, el Chromebook 11 N7 (C731) 
és l’opció ideal per a les escoles. A més a més, ofereix una 
bona autonomia de la bateria, un funcionament silenciós 
sense ventilador, un factor de forma portàtil i un disseny 
de frontissa de 180º que permet la col•laboració i l’ús 
compartit de l’equip.

• Disseny robust d’11,6 polzades
• Bateria fins a 12 hores d’autonomia
• Subjecció de goma a la coberta inferior
• Disseny de frontissa de 180°
• Opció de panell tàctil HD IPS (C731T)
• Teclat resistent a esquitxades (330 ml)

Les especificacions varien en funció del model i de la configuració. Els accessoris són optatius.

Chromebook 14
Un dispositiu en què el disseny i el rendiment es 
donen la mà

L’Acer Chromebook 14 ofereix tot el que se’n pot esperar... i més. Per començar, està completament protegit per una carcassa 
d’aliatge d’alumini. A més, presenta una pantalla més gran de 14 polzades antireflectora amb opcions HD o Full HD, fins a 12 
hores de bateria i velocitats sense fils accelerades. Hem dit ja que és absolutament impressionant?

• Processadors Intel® Core™ de 6ª generació
• Disseny en Alumini
• Prim, compacte i lleuger; amb una pantalla més gran
• Fins a 12 hores de bateria

Acer per a l’educació
CHROMEBOOK PER A L’EDUCACIÓ

Les especificacions varien en funció del model i de la configuració. Els accessoris són optatius.
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Acer for Education

SOLUCIONS PRÒPIES D’ACER

ACER CLASSROOM MANAGER
ADMINISTRACIÓ FÀCIL DE L’AULA DIGITAL

Acer Classroom Manager (ACM) és una solució de software amb una gran varietat de funcions, flexible i 
fàcil d’utilitzar, dissenyada per facilitar l’administració de l’aula. Permet als docents centrar-se a ensenyar 
i els ajuda a aprofitar el temps al màxim. Els professors poden encendre tots els ordinadors de l’aula i 
iniciar-hi la sessió, estalviar-se temps iniciant aplicacions o llocs web simultàniament als ordinadors de 
tots els alumnes, crear un registre d’assistència i un historial d’activitats dels alumnes, veure què fan els 
alumnes i verificar-ne el progrés i avaluar-ne la comprensió. Sobretot, ACM permet als professors oferir 
una formació personalitzada i ajudar els alumnes a centrar-se en les seves tasques.

ACER OFEREIX ALS CENTRES EDUCATIUS MOLT MÉS QUE UN SIMPLE CONJUNT DE 
DISPOSITIUS. OFEREIX SOLUCIONS EDUCATIVES FLEXIBLES I COMPLETES INTEGRADES 
EN UN ECOSISTEMA DE 360 GRAUS QUE REUNEIX HARDWARE, SOFTWARE, 
SOLUCIONS BASADES EN EL NÚVOL I SERVEIS PER SATISFER ELS REQUISITS DE LA 
COMUNITAT EDUCATIVA. AMB MÉS DE QUATRE DÈCADES D’EXPERIÈNCIA, ACER HA 
CREAT UN ECOSISTEMA INTEGRAL BEN ARTICULAT QUE ENGLOBA LES SOLUCIONS 
D’ACER, DISSENYADES PER FOMENTAR UNA EDUCACIÓ FLEXIBLE, PERSONALITZADA I 
CENTRADA EN L’ALUMNE; UNA XARXA DE SOCIS, QUE INCLOU SOCIS DE SOFTWARE, 
SOCIS INSTITUCIONALS I DISTRIBUÏDORS, I UN GUARDONAT SERVEI POSTVENDA.

ACER PER A L’EDUCACIÓ 

SOLUCIONS I ECOSISTEMA

SOLUCIONS PRÒPIES D’ACER

ACER CLASSROOM MANAGER ES POT UTILITZAR GRATUÏTAMENT EN ELS 
PRODUCTES D’ACER BASATS EN WINDOWS. ES POT PREINSTAL•LAR EN EL 
DISPOSITIU O DESCARREGAR D’ACER.COM

Acer Classroom Manager ajuda els docents de la manera següent:

Instrueixi centralment els alumnes als seus ordinadors o comparteixi i mostri contingut.

Mantingui un registre de la informació de la classe que es pot capturar i desar amb facilitat.

Maximitzi l’ús del temps gràcies al fàcil accés al contingut.

Controli els alumnes i ajudi’ls a centrar-se.

Professor

Alumne A Alumne B

Alumne C

Alumne A Alumne CAlumne B
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Acer per a l’educació
SOLUCIONS PRÒPIES D’ACER SOLUCIONS PRÒPIES D’ACER

ACER TEACHSMART
UNA FORMA INTEL•LIGENT D’ENSENYAR, UNA FORMA ATRACTIVA D’APRENDRE

Acer TeachSmart és una solució per a l’àmbit educatiu que genera entusiasme a l’aula i aconsegueix 
que la participació sigui més dinàmica i visual gràcies a l’ús de LED de colors i diverses funcions de 
software.

Aquesta solució està disponible als equips TravelMate B117 i presenta interfícies dissenyades 
específicament per als professors i els alumnes.

Els professors poden distribuir fàcilment els continguts, mentre que les anàlisis en temps real milloren 
la possibilitat de personalitzar i modificar les classes.

Els alumnes es poden comunicar i poden compartir continguts amb facilitat, amb interaccions més 
intuïtives i atractives.

1.

9.

ACER CLOUDPROFESSOR
KIT DE CODIFICACIÓ DE L’IOT

Acer CloudProfessor és un kit d’inici de l’IoT (Internet of things, Internet de les coses), que combina 
hardware, software i el núvol. És una manera senzilla d’aprendre a programar, descobrir el funcionament 
del núvol i integrar les creacions pròpies de l’alumne en el món de l’IoT.

Utilitzant dispositius mòbils com a interfície d’entrada, els alumnes poden començar a codificar seguint 
els tutorials de llenguatges de programació com JavaScript, Blockly i LiveCode.

Gràcies a les possibilitats il•limitades de creació, CloudProfessor suposa el primer pas cap a la llar 
intel•ligent i ofereix als alumnes una experiència pràctica que els permet posar en marxa les seves 
pròpies idees de IoT innovadores.

QUÈ INCLOU:

1. CloudProfessor (CPF)
2. Placa de desenvolupament LED101
3. Placa de desenvolupament Arduino Leonardo  
4. Shield per a Arduino de Seeed
5. LED RGB de Seeed (amb fil)
6. LED blanc de Seeed (amb fil)
7. Sensor de llum de Seeed (amb fil)
8. Sensor de temperatura de Seeed (amb fil)
9. Ventilador/motor de Seeed (amb fil)

3.

6. 7. 8.5.

4.

2.

Una manera més intel•ligent d’interactuar.

Atractiu i flexible, Acer TeachSmart™ incorpora un LED de quatre colors a la tapa del portàtil que es pot 
utilitzar per controlar l’estat i el progrés de l’alumne i aconseguir que la participació a l’aula sigui més 
dinàmica i visual. El professor pot crear i enviar enquestes i qüestionaris a tota la classe o a grups reduïts.
Els llums indicadors dels notebooks mostren quines opcions s’han seleccionat. Les respostes també es 
presenten com un gràfic de pastís.

A més de respondre enquestes, completar activitats o obtenir materials de classe, els alumnes poden 
utilitzar TeachSmart™ para indicar que tienen una pregunta.

Quan sigui i on sigui

L’app CloudProfessor permet als alumnes escriure les seves idees de programació, a qualsevol 
moment i en qualsevol lloc, programant directament al telèfon, la tauleta o el chromebook.

Escenaris predefinits perquè pugui començar

Acer CloudProfessor suposa una manera divertida i senzilla d’iniciar-se en l’Internet de les coses. Els 
alumnes només hauran de deixar anar la imaginació i començar a crear amb CloudProfessor com el 
seu entorn de proves d’IoT.

Acer Cloud Support

Acer CloudProfessor també incorpora el seu propi núvol. Amb el núvol BYOC d’Acer, els alumnes 
poden veure en primera persona com n’és, de senzilla i còmoda, la connexió al núvol.

Un món d’extensions

Juntament amb la placa de proves Arduino, Acer CloudProfessor se subministra amb vuit paquets 
d’aplicacions perquè els alumnes les puguin provar. Per a cada extensió, facilitem un codi de mostra que 
l’ajuda a fer les primeres passes.

30 alumnes, 1 professor, 0 motxilles. 

Acer TeachSmart™ treballa amb un compte de Microsoft i permet als professors utilitzar la funció 
Power Share per enviar el contingut de la classe o els deures directament a l’espai d’emmagatzematge 
OneDrive de Microsoft, tot això sense haver d’anar amunt i avall carregats amb motxilles pesades.

La classe al núvol.

Un sistema de software basat en el núvol manté connectats el professor i els alumnes, no només a l’aula, 
sinó també fora d’ella. Els docents poden supervisar fàcilment l’estat i el progrés de tots els alumnes en 
temps real. També poden administrar i personalitzar determinades funcions per satisfer les necessitats 
úniques de la classe. 
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SOCIS DE SOFTWARE 
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HAPARA

Hapara pretén oferir les millors eines de gestió per a l’àmbit educatiu dissenyades per a aquells professors, alumnes i 
administradors dels nivells k-12 (primària i secundària) que vulguin organitzar, administrar i supervisar l’aprenentatge 
amb l’ajut de la tecnologia.

La solució Hapara inclou aplicacions com Hapara Dashboard, Hapara Workspace, Hapara Highlights i Hapara Analytics, 
que ofereixen visibilitat, individualització i coneixements per a una docència excepcional en un entorn d’aula digital.

NEVERWARE

Neverware CloudReady és un sistema operatiu lleuger que es pot instal•lar en ordinadors de fins a nou 
anys d’antiguitat i ofereix l’experiència familiar d’un chromebook. És compatible amb un ampli ventall 
de productes de hardware i suposa una manera fàcil i assequible d’obtenir un sistema ràpid, senzill i 
segur sense necessitat d’actualitzar el hardware del centre educatiu. A més, les màquines CloudReady 
es poden administrar juntament amb els chromebooks a la mateixa plataforma amb els ajustos creats.

TEXTHELP

Texthelp és una empresa líder en el desenvolupament de solucions d’aprenentatge assistit per ajudar els alumnes a 
desenvolupar tot el seu potencial facilitant la comprensió, la lectura, l’escriptura i la comunicació. La família de software 
d’alfabetització Read&Write facilita l’accés a Internet, els documents i els arxius en qualsevol moment, en qualsevol lloc 
i en qualsevol plataforma o dispositiu. Es tracta d’una solució excel•lent per a persones amb dificultats d’aprenentatge, 
dislèxiques o amb discapacitats visuals, alumnes que aprenen anglès i tots aquells que aprenen en l’anglès com a 
segona llengua.

Els socis de software independents seleccionats per Acer complementen la nostra 
oferta amb solucions d’administració de l’educació, aprenentatge lingüístic i reducció 
de costos que enriqueixen el nostre valuós ecosistema. Es tracta d’un dels elements 
que constitueixen la solució de punt únic de compra d’Acer, dissenyada per ajudar a la 
comunitat educativa i estalviar temps i recursos en l’adquisició de la millor tecnologia per 
a l’aula.

SOCIS DE SOFTWARE D’ACER

SOCIS INSTITUCIONALS 
D’ACER

EUROPEAN SCHOOLNET

Acer coopera amb l’European Schoolnet (EUN) des del 2009 per impulsar noves formes d’ensenyar i d’aprendre 
mitjançant l’ús de la tecnologia. EUN és una xarxa de 31 ministeris d’Educació d’Europa i d’altres continents creada 
per impulsar la innovació en l’àmbit educatiu, en què col•laboren de manera activa polítics i centres educatius amb 
activitats de recerca, promoció i formació. A més de patrocinar el Future Classroom Lab, una de les principals iniciatives 
de l’EUN, Acer ha col•laborat recentment amb aquesta organització en un estudi pilot sobre els chromebooks i 
actualment col•labora amb l’EUN en la redacció de directrius BYOD, una política empresarial on els treballadors porten 
els seus propis dispositius a la feina.

    
eun.org        

    
fcl.eun.org

UCC

L’UCC University College és un dels principals proveïdors danesos de formació del professorat, educació social i 
programes educatius d’educació complementària i de postgrau en àmbits relacionats. La feina en xarxa internacional, 
professional i acadèmica és la pedra angular els esforços de l’UCC per impulsar la qualitat de programes d’estudi, 
activitats de desenvolupament professional i recerca. Gràcies a la cooperació amb l’European Schoolnet i Acer, l’UCC 
ha creat el seu propi Future Classroom Lab amb l’objectiu de comprendre millor la tecnologia i utilitzar-la en l’àmbit 
educatiu. Concretament, les tasques de recerca de l’UCC se centren en l’estudi del potencial de l’ús de les tècniques i 
les dinàmiques pròpies dels jocs en l’àmbit educatiu (gamification) i de l’aprenentatge basat en jocs per crear entorns 
que motivin i entusiasmin els alumnes. Acer va facilitar a l’UCC el hardware necessari per treballar còmodament amb 
aplicacions exigents com els jocs per a ordinador.

    
ucc.dk

El complet ecosistema d’Acer inclou socis institucionals internacionals que col•laboren 
amb la nostra empresa per idear nous escenaris d’aprenentatge i ens permeten provar els 
nostres productes en situacions reals per oferir a la comunitat educativa solucions de valor 
afegit.

Acer per a l’educació
SOCIS INSTITUCIONALS D’ACER
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MICROSOFT

L’objectiu principal de Microsoft és crear experiències intenses i inclusives que fomenten la formació 
continuada, estimulen el desenvolupament d’aptituds bàsiques per a la vida i ajuden els docents 
a orientar i a fomentar les passions dels seus alumnes. Juntament amb Acer, Microsoft treballa 
perquè alumnes i professors puguin crear i compartir d’una manera completament nova, puguin 
ensenyar i aprendre a través de l’exploració i siguin capaços d’adaptar-se a necessitats individuals 
d’aprenentatge de manera que puguin crear, dissenyar, inventar i construir amb l’ajut de la tecnologia.

GOOGLE

L’objectiu comú d’Acer i Google és crear tecnologia punta que ajudi a dotar les futures generacions de les aptituds 
que necessiten per prosperar en l’àmbit laboral. Amb els equips Chrome, els estudiants poden accedir a una gran 
varietat de recursos educatius a Internet en qüestió de segons. Amb els equips Chrome, els docents poden dedicar 
més temps a ensenyar i menys temps a administrar la tecnologia de l’aula. Per als administradors, els equips 
basats en Chrome ofereixen una administració centralitzada dels dispositius i un cost total de la propietat baix.

INTEL
Intel creu que la tecnologia té el poder de transformar els sistemes educatius i crear una experiència d’educació de 360 
graus que empoderi els alumnes i els docents dins i fora de l’aula i a tots els nivells d’estudi. Juntament amb Acer, Intel 
ofereix tecnologies i recursos avançats per crear entorns d’aprenentatge amb èxit.

Acer treballa amb diversos socis internacionals en l’àmbit educatiu per oferir solucions 
innovadores i completes a tota la comunitat educativa.

SOCIS ALLIANCE 
D’ACER

SOCIS INSTITUCIONALS D’ACER SOCIS INSTITUCIONALS D’ACER

DISTRIBUÏDORS 
D’ACER

ACER EDUCATION PARTNER
Acer Education Partner és la certificació de canal específica per a aquest sector. Acer Education Partners 
actua com a enllaç entre Acer i els centres educatius (escoles i universitats) ajudant-los a satisfer les seves 
necessitats tecnològiques i oferint-los solucions flexibles i completes adaptades al seu entorn específic.

ACER EDUCATION SOLUTION CENTRE
La comunitat Acer Education Solution Centre es dedica a un nombre limitat de socis distribuïdors amb un nivell elevat 
d’experiència tècnica capaç de satisfer les necessitats tecnològiques dels clients de l’àmbit de l’educació i oferir 
solucions de TI completes per als processos pedagògics en desenvolupament constant. Acer col•labora estretament 
amb Education Solution Centres per oferir al client final la tecnologia adequada. Conjuntament amb els seus socis 
principals, Acer duu a terme diversos projectes pilot per estudiar l’impacte de les tecnologies més avançades sobre la 
docència i l’aprenentatge.

L’objectiu d’Acer és ajudar les institucions educatives a trobar les millors tecnologies, 
contingut educatiu i recursos. Amb aquesta finalitat, hem integrat la nostra cartera de 
productes de hardware amb software i serveis en una solució única que permet als nostres 
socis distribuïdors oferir al mercat educatiu solucions flexibles i completes.


