
 

 

        Edebé  amb la comunitat educativa davant la crisi de l'coronavirus 

 

El tancament temporal dels centres d'educació fa més necessari que mai l'ús de les eines 

digitals, una alternativa que permet seguir educant des de casa gràcies a la formació en línia. 

En aquests moments tan complicats, volem estar al teu costat per ajudar-te. T'oferim de forma 
gratuïta fins al juliol la nostra àmplia oferta d'eines i solucions especialment dissenyades per 
cobrir totes les necessitats de la comunitat educativa 

 activitats i tot el que necessites per seguir amb la teva tasca docent. amb el 
que podràs utilitzar tots els nostres continguts en format digital, amb una gran quantitat de 
recursos, exercicis autocorregibles, generador de 

 si a més vols editar i personalitzar els continguts, obtenir en temps real 
analítiques personalitzades de la mà d'adi, el nostre assistent virtual amb intel·ligència 
artificial, i treballar amb Google Classroom. 

 Plataforma de gestió escolar amb solucions a mida per a les diferents etapes 
educatives. Disposa d'un Moodle integrat gratuït que permet, entre altres funcions, la 
realització de classes virtuals entre els docents i els alumnes. 
 

 Assistent virtual per a l'aprenentatge adaptatiu de les matemàtiques. Ofereix 

sessions de treball adaptades als ritmes d'aprenentatge de cada aula i de cada alumne. 

 

si treballes per projectes, disposem de , 'única plataforma especialitzada en la 

gestió de projectes educatius. 

 

A més, com a partners de Google for Education, us oferim la implementació de les eines de 

G Suite de manera gratuïta i un accés a funcions avançades de Hangouts Meet, amb les 

quals es podran realitzar reunions de fins a 250 participants per trucada. 

 

Et acompanyem en tot el procés i posem a la teva disposició formació en línia, vídeos, 

tutorials, presentacions a través de videoconferències i un equip d'experts que et guiaran i 

resoldran qualsevol dubte que tinguis. 

 

¡Contacta amb nosaltres! 
 

 
La educació d’avui , el valor de demà.  
 

https://www.edebe.com/atencion_cliente/contacta-con-edebe.asp

