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Seguiu-nos a:

Un espai on aprendre i ensenyar els millors continguts educatius amb les eines més innovadores:

• Senzill: Dissenyat perquè sigui intuïtiu i fàcil de manejar.

• Versàtil: Pensat per treballar amb, i també sense, connexió a Internet gràcies a les seves apps.

• Multidispositiu: Adaptat a tots els dispositius i sistemes operatius.

• Accessible: Des dels principals LMS i amb plugins específics per a Moodle.

• Amb traçabilitat: Permet fer el seguiment personalitzat de les activitats
que ha fet l’alumnat.

• Contrastat: Adoptat per més de 1 500 centres educatius de referència
i utilizat diàriament per més de 75 000 professors i alumnes.

EduBook per a Moodle
Vicens Vives ha desenvolupat 5 plugins que fan ús del protocol LTI perquè la integració d’EduBook a Moodle
sigui àgil, ràpida i senzilla. Aquests nous plugins permeten:

• La importació automàtica de cursos.

• L’assignació automàtica de llicències.

• La sincronització automàtica de qualificacions.

• La integració amb tauletes, web i desktop.

, l’entorn digital de Vicens Vives

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i en mode offline
EduBook PDI permet projectar qualsevol apartat del llibre de text, reproduir continguts multimèdia, resoldre activitats
a la PDI i accedir als recursos del professorat. Tot això, des d’un únic site i sense necessitat de connexió a internet.

EduBook PDI, una infinitat de possibilitats i avantatges:

• Recursos per al professorat: Consultar la guia didàctica, les propostes
curriculars, els recursos per a l’atenció a la diversitat i les avaluacions.

• Activitats interactives: Projectar i resoldre les activitats obertes i auto-
correctives d’EduBook sense necessitat de connexió.

• EduBook a la PDI: Accedir a tot el contingut d’EduBook en mode offline.

• Galeria multimèdia: Reproduir les imatges, animacions, àudios, vídeos
i mapes interactius del llibre a la PDI.

• En online: Millorar l’experiència educativa amb EduBook online i amb tots
els recursos de qualitat que ofereix la xarxa educativa Tiching. C101520


