RECULL D’APPS I WEBS

SECCIÓ DE PRIMÀRIA

RECULL DE WEBS

Recursos online per treballar amb els infants en diverses àrees (llengua, matemàtiques, música, anglès, jocs,
entre d’altres).
http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.html

Webs de recursos de la Generalitat
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/dnee/recursos-digitals/

Appyautism és una cercador d’aplicacions per a infants amb TEA, una selecció per àrees molt completa, molt
recomanable.
www.appyautism.com
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Hi trobareu jocs comunicació, llenguatge, emocions i vocabulari.
https://www.soyvisual.org/

És un recull de làmines creatives per
treballar
varies
temàtiques;
artístiques, matemàtiques, llengua de
varis nivells des de preescolar a
primària. Un cercador molt complet.
https://www.imageneseducativas.com/

Web amb infinitat de recursos de lamines per treballar la llengua, comunicació, vocabulari, etc.
https://9letras.wordpress.com/
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RECULL D’APPS
Recull de ”apps” per treballar amb els infants en varies àrees, la majoria son ”apps” per ANDROID i amb al
corresponen alternativa per IOS

MATEMÀTIQUES

S’han d’emparellar els colors que coincideixen i cobrir tot el tauler per resoldre el trencaclosques. Però
compte, les canonades es trencaran si es creuen o se solapen!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigduckgames.flow&hl=es

Poseu les peces que falten al tren! construeix l’helicòpter i construeix la casa amb les diferents formes
geomètriques, es tracta d’un mini joc divertit i súper entretingut on els nens desenvolupen la seva creativitat.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minibuu.videogame&hl=es

Repassar les habilitats matemàtiques amb el Grin i els seus amics (identificar números fins el 10, el 20 o el
100, relacionar amb la quantitat, escriure números, equilibrar balances, series numèriques, geometria, diner,
temps, sumes i restes)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.grin.mates1&hl=es

Bedtime math. Jocs infantils de preescolar, er treballar les formes,colors, números
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EducaGames.DinoTim

Un joc especialment creat per que els nens treballin la creativitat, tenint de combina formes i colors,
treballant vocabulari de forma molt entretinguda
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mikeleiza.ekimukiVol1Lite&hl=es

Happy colour, és una app de colorejar dibuixos mitjançant els números. És entretingut i relaxant.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixel.art.coloring.color.number&hl=en_GB
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LLENGUA

Una aplicacio de jocs per a inafnts de preescolar amb jocs simples i educatius de causa/efecte i amb
vocabulari de català
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.elbuhoboo.app&hl=es
https://www.elbuhoboo.com/

És molt intuïtiva i fàcil d’utilitzar, i els permet escriure paraules o frases. En un primer moment aprendran
escoltant i copiant les paraules que apareixen a la pantalla, i més endavant podran treballar en mode dictat,
simplement amb la imatge i l’àudio. Es pot configurar si treballar amb majúscules o minúscules.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godotengine.abcdeirene&hl=es

L’aplicació consta d’una sèrie de jocs per a que els nens i nenes puguin jugar i gaudir a la vegada que van
aprenent i consolidant el seu procés lector d’una manera senzilla i intuïtiva. Els jocs ofereixen la possibilitat de
triar el tipus de lletra que fa servir l’infant a la seva escola i diferents nivells de dificultat per anar-se adaptant
al seu moment evolutiu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=jgs.jocsdelectura&hl=es
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És adequat per a totes les edats, especialment per a aquells adults que vulguin practicar les seves habilitats i
vocabulari lingüístics o nens que aprenguin paraules noves. El penjat clàssic del vostre dispositiu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.hangman&hl=en_US

Aprendre a escriure les lletres de l’alfabet, els números i les paraules mitjançant un divertit sistema dissenyat
amb cura per mantenir la motivació. Afegiu les vostres paraules com el nom del vostre fill per obtenir més
diversió!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lescapadou.tracingfree&hl=en_US

Aprendre a llegir i escriure. Aprendre lletres resseguint-les
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letterschool.es
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Dareman. Aprendre a llegir i escriure. Aprendre lletres resseguint-les.
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.homeip.alphabet

Aprendran a dir les seves primeres paraules amb jocs que estimulen la seva intel·ligència i l'aprenentatge
primerenc.
Ideal per a iniciar-se en el món de la lectura, treballar l'oïda i pronunciació de diferents paraules.
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.leer.palacat&hl=en_US

Diferents jocs per aprendre a llegir, tant en majúscula com en minúscula.
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.educaplanet.grin.leo1.full&hl=es
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Joc en que els nenes es diverteixen combinant i classificant objectes tan de menjar com de la casa,
treballaran molt vocabulari de manera divertida i entretinguda. El primer serà modificar l’ idioma la castellà.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iAbuzz.SortingNLearning&hl=en_GB

Joc entretingut amb vocabulari de aliments i utensilis de cuina, vocabulari en castellà
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tocaboca.tocakitchen&hl=es

AUTISME, COMUNICACIÓ, LLENGUATGE I HABILITATS

Amb l’app pots treballar diferents activitats interactives pel desenvolupament del llenguatge, permetent un
aprenentatge autònom.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soyvisual.player&hl=ca
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Dictapicto té com a objectiu millorar l'accés a la informació a les persones amb TEA i facilitar la comprensió
de l'entorn amb independència que els seus cercles pròxims (familiars, veïns del barri...) coneguin sistemes
de comunicació augmentatius i alternatius o no
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.dictapicto&hl=es

Aplicació de comunicació augmentativa per mitjà del pictogrames de AARASAC, (http://arasaac.org). A més
es poden afegir imatges existents des del dispositiu o prendre noves fotos amb la càmera.
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk&hl=es

Estructurar un rutina. Un App que ajuda a construir una estructura diària, per mitjà de l’aplicació i pictogrames
es pot fer un horari que ajudi a situar-se als infants amb TEA.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.diaadia
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Aplicació de comunicació augmentativa per treballar amb fitxes de pictogrames. S’ha d’escollir un nivell i
crear un usuari per començar a treballa en català i castellà.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.velociteam.pictoTEA&hl=es

És una col·lecció de contes adaptats amb pictogrames per aprendre.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.joseaprende&hl=es_419

Barreja diferents sabors en aquest simulador.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeyponey.bubbletea&hl=es
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Es tracta d'un videojoc que busca fomentar l'aprenentatge de nens amb autisme, fent especial èmfasi en el
caràcter lúdic.
Tot això a través d'una experiència immersiva en un món 3D, compost per tres illes amb temàtica pròpia
cadascuna d'elles, a l'igual que els exercicis, missions i mascotes que trobarem en elles.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IKKI.TEApp&hl=es

Permet fer un horari visual en forma de rellotge.
https://play.google.com/store/apps/details?id=javi.prieto.pictorario&hl=es

Joc per aprendre les emocions de manera divertida
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.napko.luckys_learnemotions&hl=es
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Joc per treballar les emocions amb infants amb TEA
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ProyectoEmociones&hl=es

EXPERIMENTS

Aplicació amb experiments fàcils de fer a casa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.experimentos.nuves.fasil.creativo.caseros.divertidos.fa
milia.quimica&hl=es_US

TEMPORITZADOR

Per a tothom que vulgui mesurar i/o visualitzar el temps, especialment per als nens que tenen problemes
per comprendre el temps.
L'aplicació expressa el temps que duu amb un bonic ratolí cobdiciós a les pomes.
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.litalico.mousetimer1&hl=es_419
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ENTRETENIMENT

Joc molt entretingut i visualment molt atractiu de punxar bombolles (s’utilitzen els colors i els números per
aconseguir passar de nivell).
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinestreetcodeworks.TinyBubbles&hl=en_GB

Joc de construccions de lego per treballar la creativitat dels nens (on s’ensenyen aprenentatges bàsics).
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.storytoys.lego.duplo.world.kids.play.free.friends.animal
s.android.googleplay&hl=es

Joc de plataformes per descobrir el causa/efecte i la creativitat en que es poden construir el seu personatge.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avokiddo.games.thinkrolls_kings_and_queens&hl=es

