
EduQuizz
APLICACIÓ EDUCATIVA DE TIPUS QUIZ

Treb a l l  F in a l  d e l  M à ster  en  A p l i ca c ions  M ul t im èd ia  



Les tecnologies mòbils al món de l’educació



Tecnologies mòbils a les aules?



Les tecnologies mòbils i els estudiants

 Ràpida incorporació de les tecnologies mòbils en tots els àmbits d’activitat personal, social i 
econòmica 

Ús generalitzat per part dels joves

 Plantegen un repte a la comunitat educativa



Integrar els dispositius
mòbils en les activitats 

d’aprenentatge 
és un gran repte 

de l’educació actual



Els mòbils amplien les 
possibilitats d’atenció 

a les necessitats educatives 
especials



EduQuiz
Aplicació educativa per 
a reptar a l’alumnat a 
participar en jocs tipus 
quiz sobre les seves 
assignatures



EduQuiz
Aplicació educativa per 
a reptar a l’alumnat a 
participar en jocs tipus 
quiz 

 Dinamitzeu les vostres classes

 Promoveu l’ús educatiu i responsable 
dels dispositius mòbils al vostre centre

Avalueu als vostres estudiants d’una 
forma diferent 



EduQuiz
Aplicació educativa per 
a reptar a l’alumnat a 
participar en jocs tipus 
quiz 

1. Gestioneu la vostra base de dades 
de preguntes.

2. Creeu quizes per a les diferents 
matèries dels vostres estudiants

3. Assigneu els quizes als vostres 
estudiants. 

4. Accediu als seus resultats



L’app dels estudiants



Accés ràpid i senzill als seus quizes i als seus resultats

PANTALLA INICIAL LLISTA DE JOCS

Filtre per matèries o 
assignatures



Jocs motivadors

Puntuació a obtenir Compte enrere

Resposta correcta



Jocs motivadors

Resposta incorrecta



Jocs motivadors

Progressió dins el joc



Accessibilitat

Possibilitat de respondre i 
avançar dintre del joc 
mitjançant la veu

Possibilitat de transcripció 
dels textos amb la veu 
sintetitzada del telèfon 



Comprobació de resultats



Opcions 

• Activació/Desactivació de la 
música durant el joc

• Activació/Desactivació dels efectes 
sonors

• Ampliació/reducció de la font

• Activació/Desactivació de les 
notificacions de nou joc disponible


