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SISTEMA DE PROJECCIÓ INTERACTIU
SOBRE EL TERRA
El sistema de projecció interactiu proporciona experiències d’aprenentatge sensorials
divertides, emocionants i atractives. Les imatges projectades per aquest sistema visual i
intuïtiu responen al menor gest o moviment, estimulant als seus usuaris a interactuar i
a participar amb facilitat en experiències audiovisuals.
Una eina d’aprenentatge per a tots

Efectes sobre l’usuari

El sistema facilita les activitats inclusives en el centre
educatiu mitjançant la participació de persones de
qualsevol edat i capacitats. Aquest sistema de projecció
ofereix possibilitats per a tots, tant a usuaris amb
múltiples i greus dificultats d’aprenentatge a través de
causa i efecte, com a estudiants majors de 16 anys que
poden aprendre a crear les seves pròpies aplicacions
interactives.

•
•

Múltiples funcions que s’adapten a cada necessitat
El sistema ve amb més de 300
aplicacions
predefinides
agrupades en: Exploració,
Joc, Festiu, Educació i
Temes. S’organitzen en 3
nivells de dificultat amb 5 de
les 18 plantilles disponibles
en l’actualitat. Cada plantilla
produeix un tipus diferent
d’efecte quan s’interactua amb
la projecció.

•
•

Estimula, motiva i fomenta l’aprenentatge.
Encoratja el moviment, el treball en equip i la
comunicació.
Atractiu i summament inclusiu.
Ideal per jugar i aprendre.

Disponible en dos formats
1. Sistema interactiu integrat en sales sensorials,
zones interactives o altres espais que projecta imatges
d’alta qualitat. Precisa d’un projector adaptat a les
característiques de l’espai.
2. Dispositiu portàtil. Constitueix una solució quan no es
disposa d’espai.
És molt fàcil de configurar i crear continguts. Es
subministra amb 5 plantilles completament adaptables
(Netejar, Aigua, Trepitjar, Sons, Dispersió). Disposa de 13
plantilles més disponibles en opció (Agafar, Empènyer,
Caçar, Rajoles, Seguir, Classificar, Colpejar, Bàsquet, Futbol,
Joc per a dos, Canviar, Esquerdar i la plantilla “Comodí”).
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