
 

 

 

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. 
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