
 

 

LES ESCOLES VEDRUNA DIGITALITZEN LES 
AULES I APOSTEN PER LA RENOVACIÓ 
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Madrid, 10  de Juny de 2016 
 

Les Escoles Vedrunas de Catalunya  es van fundar a la ciutat de Vic l´any 

1826 i actualment compten amb una xarxa educativa de 36 centres, i 

aproximadament  22.000 alumnes de tots els nivells formatius.  

Altament compromeses a aconseguir una educació que prepari als seus 

estudiants per als reptes del XXI, les escoles  Vedruna aposten per una 

metodologia d´ensenyament recolzat en les noves tecnologies, amb 

l´objectiu d´augmentar l´eficàcia en l´aprententatge comptant amb 

recursos i dispositius que permetin apropar als seus alumnes al món digital 

en el qual estan immersos. 

 

 

Pioners en la innovació, en 2013 Vedruna és conscient que les aules 

tradicionals els suposen limitacions per aconseguir el seu objectiu. Per 

això, han apostat per equipar i actualitzar les seves instal.lacions amb els 

dispositius TIC´s més innovadors mitjançant solucions d´Arrendament 

Tecnològic amb Econocom per a l´adquisició d´ordinadors portàtils, tablets 

i pissarres digitals, la qual cosa els permet equipar-se d´aquests recursos 

necessaris de forma àgil i flexible, fent dels Chromebook un cas d´èxit a 

nivell europeu per als fabricants Google i HP, distribuït i coordinat 

logísticament a través del  Business Partner homologat Cloudalia. 

“Aconseguir un model d´inversió TI que ens permeti renovar els equips 
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fàcilment, atenent a les necessitats de cada centre, evitant l´obsolescència i facilitant l´adquisició de dispositius 

d´última generació és fonamental per a nosaltres, ja que contínuament necessitem comptar amb els recursos 

tecnològics més capdavanters per aconseguir un model educatiu d´acord a la realitat digital que estem vivint “, 

ens comentan des de l´Equip Coordinador de Vedruna Catalunya Educació. 

 
La solució a mida que ha donat el Grupo Econocom permet, a través d´una quota mensual, incorporar i/o 
renovar els actius tecnològics de manera dinàmica i esgraonada. Aquesta modalitat d´arrendament TI facilita a 
les escoles Vedruna adquirir i actualitzar els dispositius de forma àgil i flexible, i a nivell operatiu identificant la 
localització dels equips pels centres educatius repartits per tota la geografia de la comunitat autònoma de 
Catalunya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El model d´Arrendament facilita la inversió i renovació dels projectes digitals d´Escoles ajudant-los en 
l´assoliment de la seva feina:  adequar el seu procés d´aprenentatge a les necessitats digitals dels alumnes; a 
més aquest sector demostra una vegada més que les Escoles s´avancen a la societat, per això estem orgullosos 
de formar part del projecte educatiu de Vedruna”, declara el Sr. Xavier Linares, Director General de l´Activitat 
d´Arrendament del Grup Econocom. 
 
En definitiva, la renovació tecnològica permet a Vedruna  ser pioners amb el Chromebook i apropar ” les noves 
tecnologies” als seus alumnes i professorat, reinventant les aules tradicionals en digitials i apostant pel món 
digital com facilitador en el procés educatiu mantenint els seus valors; acompanyant al treball excepcional de la 
plantilla docent de 1.600 professors, els qui estan formant ja als joves de la propera societat digital.  
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Escoles Vedruna té sota aquesta solució un parc 
tecnològic format per més de 2.000 equips en 
arrendament majoritàriament portàtils i tablets 
professionals, però també altres dispositius 
com projectors, pissarres digitals, impressores, 
servidors i infraestrutura WIFI per atendre a la 
seva àmplia xarxa d´usuaris interns 
concurrents. 
 


