
RECULL D’APLICACIONS PER PANTALLES DIGITALS I TAULETES 
 

Quizlet Per crear diferents activitats amb el vocabulari que estàs 
treballant. Introdueixes el vocabulari i la web ja et crea las 
flashcards i diferents jocs.  

 

https://quizlet.com 
 

Quizziz Es tracta d'una aplicació que pot servir per crear un ambient 
de distensió a l'aula alhora que s'avaluen coneixements 
adquirits i es apuntalen nous. Té el mateix efecte entre els 
alumnes que un Kahoot però amb la gran diferència que 
permet deixar un registre escrit. 

 

https://quizizz.com 
 

Mindomo Serveix per a crear mapes conceptuals de forma intuïtiva i 
visual. Pot ser de molta utilitat en la finalització de cada tema, 
per estudiar i per crear presentacions. Ofereix l'opció de 
compartir les creacions, fet que facilita l'aprenentatge 
col·laboratiu 

 

https://www.mindomo.com 
 

Match the 
Memory 

Crea rapidement el memory que vulguis. 

 

https://matchthememory.com 
 

https://quizlet.com/
https://quizizz.com/
https://www.mindomo.com/es/login
https://matchthememory.com/


ClassFlow Software que possibilita la creació de qüestionaris i activitats. 
 
 

 

 

ActivCast Permet duplicar la pantalla d’un dispositiu (tauleta, portàtil…). 

 

 

Screen Recorder App per grabar la pantalla d’un dispositiu Android. 

¡ 

 

Google Earth Pàgina web on-line i app per la Promethean per moure’s pels 
mapes del món. Explorar o jugar. 

 

 

Pixton Pàgina web per (1) crear avatars de tots els alumnes del grup 
i (2) fer còmics entre els alumnes. 

 

www.pixton.com 

http://www.pixton.com/


ClassroomScreen Pàgina web amb diferents “widgets” per utilitzar a l’aula, ja 
sigui amb l’ordinador, el canó, el projector, la PDI o la 
Promethean… 

- Temporitzador pels GI 
- Semàfor 
- Iconos volum aula 
- Escollir alumnes 

 

www.classroomscreen.com 

 
 

 
Plickers Aplicació per crear qüestionaris dirigida a docents. Els 

usuaris hi participen a través d'unes targetes amb un codi 
QR. Les respostes s'emmagatzemen automàticament. 

 

https://get.plickers.com/ 

PicPac  
Stop Motion 

Editor de vídeo per produir petites produccions des del 
dispositiu mòbil, fent ús de la tècnica de l'"stop motion" 

 

 

http://www.classroomscreen.com/
https://get.plickers.com/


Code Karts Joc per treballar la programació amb nens a partir de 4 anys. 
L'objectiu d'aquest joc és recorrer un circuit de curses fent ús 
d'instruccions direccionals. 

 

 

The Foos The Foos és un joc per aprendre els principis bàsics de la 
programació, dirigit a nens més grans de cinc anys. Aquesta 
aplicació té l'objectiu d'ensenyar la lògica de la programació 
real a través del joc. 

 

 

Thinglink Editor de pósters digitals que permet enriquir les imatges 
amb notes, enllaços o clips de vídeo. ThingLink permet 
compartir el contingut a les xarxes socials. 

 

 

Math vs Zombies Joc de càlcul ambientat en un món de zombies. Les 
respostes correctes ens permetran convertir aquests éssers 
en persones no infectades. 

 

 



Toontastic Toontastic 3D és una aplicació de Google que permet 
dissenyar i crear històries animades a partir de la combinació 
d'escenaris i personatges. Enregistra àudio i produeix un clip 
de vídeo 

 

 

Bitmoji Permet crear avatars personalitzats. 

 

https://www.bitmoji.com/ 
 

StoryDice Aplicació basada en un joc de daus que dóna la possibilitat 
de construir i contar narracions a través de diferents 
temàtiques com les històries de misteri o de Star Wars.  

 

 

Picalletres Joc lingüístic per perfeccionar l'ús de la llengua catalana. 
L'aplicació inclou diferents minijocs lingüístics per treballar 
l'ortografia i el vocabulari. 

 

 

https://www.bitmoji.com/


Comic Strip 
Creator 

Editor per crear tires còmiques, en el qual l'usuari té diferents 
opcions sobre l'expressivitat dels personatges i altres 
elements de la tira. Possibilitat d'exportar i compartir les 
produccions amb altres usuaris. 

 

 

 
TOOLBOX - RECULL D’APLICACIONS COMENTADES PER DOCENTS 
mSchools 
Toolbox 

mSchools Toolbox et facilita l’accés a un contingut mòbil 
educatiu de qualitat. Inspira’t i troba les millors apps i 
experiències per a l’aula. 

 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/ 
 

 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/

