
O CLIENTE OFFLINE E O VISOR



Cliente Offline

Moitos alumnos non dispoñen dunha conexión a Internet nos seus fogares.

By Carlos de Paz



1. No centro educativo o alumno abre o ultraportátil, abre a cliente offline e 
loguease

https://eva.edu.xunta.es



Un docente pode loguearse co seu usuario e contrasinal do correo edu

usuario

contrasinal
@edu.xunta.es



Ao loguearse a aplicación amosaralle as materias nas cales está matriculado, 
o calendario da aula  



Atención!. Ao loguearse o servidor do centro envíalle ao ultraportátil os 
libros e material que subiu o docente á aula.



Deste xeito, aínda que o portátil perda a conexión á rede, 
poderá abrir os documentos pos están almacenados no seu 
disco duro



O alumno pode traballar na casa co material didáctico, lendo as súas 
unidades didácticas, facendo tódolos exercicios.
Cando o rapaz chegue de novo ao centro, ao conectarse o portátil á rede 
abalar, sincronizará co EVA e quedará constancia do seu traballo.



Para que os contidos de Edebé se visualicen no cliente Offline 
sen estar conectado a Internet, debemos configurar Offline=SI 
en cada unidade.

OFFLINE = SI



Pantalla do cliente

Oculta a columna lateral

Usuario. A imaxe engádese no EVA na 
configuración do perfil

Eventos: Exames, entrega de prácticas, etc.

Áreas nas que está matriculado o usuario



Calendario

Os eventos poden ser puntuais: un exame, unha excursión

Ou eventos que se repiten. Por exemplo tódolos venres entrega da práctica da 
semana



Materias

Ficheiros dentro da  unidade 4

Cliente offline

Moodle Online



En modo offline podemos traballar con
dúas ferramentas

1.- Cliente offline



2.- Visor

O visor só permite visualizar os libros das 
editoriais, pero non contidos propios subidos 
ao Moodle. Tampouco queda rexistrado o 
traballo do alumno na avaliación de Moodle



 

Esta obra, elaborada por AMTEGA, está baixo unha licenza 
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