
Editorial  McGraw-Hill 

Em satisfà comunicar-vos que ja tornem a tenir operatius els nous accessos a 

tot el nostre contingut digital en obert en resposta a la crisi del COVID-19. 

A continuació et detallo funcionament pels alumnes: 

Aquest Link, www.aulamhe.com és ÚNICAMENT PELS ALUMNES. 

L’alumne s’haurà de registrar. 

Introduir curs. 

Escollir Comunitat Autònoma. 

Escollir el nom del centre. 

Iniciar sessió i autenticar conta. 

Un cop dintre a d’anar a “pagina d’inici” per escollir llibres. 

  

Encantats de poder ajudar. 

 

Moltes gràcies. 

http://www.aulamhe.com/


Benvolgudes famílies, 

Confio que tots i totes estigueu bé i suportant aquesta difícil i anòmala situació que 

estem patint, paciència i molta força per resistir i esperança per que s'acabi aviat. 

Us deixem algunes pàgines que les editorials ens han fet arribar per utilitzar-les de 

forma gratuïta en aquest dies de confinament. 

S'ha d'entendre que és un  recurs més  que us proporcionen  per ajudar-vos en aquest 

dies, a més podem ser útils en el cas que algun noi o noia, "despistat", hagi deixat 

confinats els llibres a les taquilles.                    

Editorial TEIDE: 

PÀGINA D’ACCÉS: WWW.WEERAS.COM   

  
  

USUARI 
  

CONTRASENYA 

INS MÀRIUS TORRES ALUMNAT 1ESO marius1ESO@weeras.com  marius1ESO 

INS MÀRIUS TORRES ALUMNAT 2ESO marius2ESO@weeras.com  marius2ESO 

INS MÀRIUS TORRES ALUMNAT 3ESO marius3ESO@weeras.com  marius3ESO 

INS MÀRIUS TORRES ALUMNAT 4ESO marius4ESO@weeras.com  marius4ESO 

Mitjançant aquests usuaris, els alumnes podran visualitzar tots els llibres del seu curs i fer totes 

les activitats autocorrectives que vulguin, amb l’única limitació que es tracta de comptes 

compartits i que, per tant, les notes de les activitats que facin no quedaran reflectides a 

l’informe de qualificacions. 

 Editorial VICENS VIVES: 

Document adjunt 

 
Cuideu-vos. 
 
La Direcció 
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Des del proper dimarts 17 de març 

Vicens Vives ofereix els seus recursos digitals online per estudiar des de casa 
 

L'editorial de llibres de text posa a la disposició de tots els usuaris els seus continguts per 

garantir la formació acadèmica davant la crisi sanitària. 

 
divendres 13 de març de 2020 

 

L'Editorial Vicens Vives, davant la situació d'excepcionalitat que estem vivint en aquests moments i 

amb l'objectiu d'ajudar les famílies i centres escolars, ha decidit posar tots els seus recursos 

educatius digitals a la disposició de la comunitat educativa amb accés lliure i de manera gratuïta. 

 

Els docents i les famílies podran accedir, a partir del pròxim dimarts 17, a la web 

suport.vicensvives.com, on trobaran les llicències digitals de lliure accés als continguts i recursos 

online d'Infantil, Primària, ESO i Batxillerat a través de la plataforma digital 

edubook.vicensvives.com. D'aquesta manera, Vicens Vives posa a l'abast dels docents i les famílies 

els últims i més innovadors recursos educatius online amb els quals garantir la continuïtat de la 

formació acadèmica dels alumnes des de les seves llars. 

 

Amb aquesta iniciativa, Vicens Vives mostra amb determinació la seva voluntat d'ajudar a tots els 

que s'enfronten a un repte sense precedents; continuar amb la formació des de casa procurant 

aportar la màxima normalitat davant aquestes circumstàncies tan extraordinàries. 

 

Des de la seva fundació, Editorial Vicens Vives ha apostat per la qualitat i la innovació al servei de la 

comunitat educativa i està convençuda que tot repte comporta també noves oportunitats. D'una 

situació de gran excepcionalitat és possible també adquirir noves formes d'aprenentatge que, amb 

tota probabilitat, passaran ja a formar part del futur de tots. 

 

Des de Vicens Vives desitgem enviar un missatge de responsabilitat i màxim suport a totes la famílies 

i docents. El lema del seu fundador, el professor i catedràtic Jaume Vicens Vives, sempre va ser: 

super adversas augeri, davant l'adversitat, supera't. 

 

Tots junts, sens dubte, superarem aquesta situació. 

 

 

          Editorial Vicens Vives, S.A. 



 

Bon dia, 

 
Des de Baula som molt conscients que una de les nostres missions és 

prevenir i protegir els col·lectius amb els que treballem: nens i nenes, 

docents i comunitat educativa en general. 
És per això que, davant de la situació temporal de tancament de 

centres educatius a causa del Coronavirus (COVID-19), ens posem 
totalment a la vostra disposició amb tots els recursos que tenim al 

nostre abast per ajudar a minimitzar els efectes d'aquest nou 
escenari. 

 
Per tant, us oferim: 

 
• Accés gratuït fins al mes de juliol a tots els nostres recursos digitals 

perquè pugueu continuar amb les vostres classes en format digital, 
per a tot el professorat i alumnat: 

http://www.bauladigital.cat/       
 

• Implementar G Suite de manera gratuïta (eines ofimàtiques de 

Google Educació) a totes les escoles que les necessitin per facilitar el 
treball online. 

 
• Accés gratuït fins al mes de juliol a Tatum, plataforma per al foment 

de la lectura del vostre alumnat: 
https://ta-tum.com/   

  
• Presentació virtual dels nostres productes a través de 

videoconferència. Formació específica dels nostres materials i de les 
eines ofimàtiques de Google a través de solucions Webinar. 

 
• Accés a material complementari per organitzar a casa la feina del 

vostre alumnat i enviament gratuït de material al vostre domicili 
particular, per a tot el professorat: 

https://www.recursos.baula.com/     

 
Esperem que totes aquestes iniciatives us facilitin la vostra tasca en 

aquesta situació especial. 

Ja em direu si us podem ajudar.  

Baula al teu costat. 
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