
Aplicacions tablets per pràcticar l’anglès 

•  Poptropica English Word Games 

Creada per Pearson, aquesta app té com a objectiu 
ensenyar vocabulari en anglès a alumnes de Primària. 
Recorre a la gamificaciò pel que, a través de reptes i 

jocs, van elaborant i dissenyant el 
seu nou diccionari de paraules en 
aquest idioma. Està disponible per 
a dispositius IOS i Android. 
 
 

 

• English Kids by Koala 
Activitats de comprensió lectora i jocs per reforçar el 
vocabulari i la gramàtica. 
L’aplicació te 20 textos, cada text planteja activitats i 

reptes per reforçar la comprensió 
lectora. 
Característiques:  
•  A partir de 9 anys. 
• Per Android i iOS. 
• Possibilitat d’us online y offline 

 

• MindSnacks Kids’ Vocab. 

 

MindSnacks (IOS) disposa d'una 
àmplia varietat d'aplicacions per a 
ensenyar diferents idiomes, entre ells 
l'anglès. Aquesta app, per a nens de 7 
a 12 anys, ofereix minijocs, reptes, 

il·lustracions… 



• Pearson English Kids Readers app. 

Imagina una app que ajuda a llegir 
literatura anglesa i que ha estat 
dissenyada per al sector educatiu. Així 
és Pearson English Kids Readers, una 
aplicació en forma de lector de contes i 
històries acompanyades d'il·lustracions 
i fotografies ‘animades’ en la pantalla. 

• CreAppcuentos 

Aquesta app permet crear contes en anglès en pocs 
passos. La pròpia app ofereix il·lustracions procedents 
de diferents contes clàssics que els nens poden barrejar 

i completar afegint textos i àudios per 
a crear la seva pròpia història. I 
quantes més pàgines creuen, més 
motivació reben per part de l'app; per 
exemple, amb un dels personatges 
dels Tres porquets animant a afegir 

més. 

• My life in English 

 Compatible amb IOS i Android, aquesta app 
desenvolupada per ITbook té 
com a objectiu motivar als 
alumnes de 9 i 11 anys en 
l'aprenentatge de l'anglès a 
través de 10 jocs que propicien la 
superació d'un mateix i 
l'ensenyament de vocabulari. 

 



• Aprender Ingles con los animales. 

Es tracta d'un llibre interactiu perquè 
els alumnes dels primers cursos de 
Primària aprenguin vocabulari en 
anglès. Inclou 14 pantalles animades 
amb diferents escenaris com la selva 
amb lleons, zebres i un despistat 

turista; el camp amb gallines i els seus pollets, ovelles, 
cabres i una perillosa guineu; o el mar amb els seus 
peixos, entre altres exemples Disponible tant en l'App 
Store com en Google Play. 

• Dic Dic 

Dissenyada perquè els alumnes de fins a 12 anys, 
puguin aprendre a lletrejar paraules 
d'ús comú en diversos idiomes, entre 
ells, l'anglès. Amb aquesta app, així 
mateix, escriuen les locucions que 
senten dictades per nens natius. No 
només és possible triar en qualsevol 

moment el nivell de dificultat, sinó també si es 
desitgen utilitzar pistes; amb elles, es consolida 
l'aprenentatge de les lletres associades al seu so. 

• Pili Pop 

 És un joc educatiu per a estudiants de sis anys 
dedicat a la comprensió i l'expressió oral 
anglesa. Per a iPhone i iPad, incorpora 
reconeixement de veu per a millorar la 
pronunciació, comprensió a través de la 
veu d'anglòfons nadius, àudio-



diccionari, avaluació mensual gratuïta per a seguir el 
progrés del nen… 

• Speech with Milo 

“Milo el ratolí” és el protagonista d'aquesta divertida 
sèrie de quinze apps, cadascuna 
destinada a treballar una àrea del 
llenguatge: verbs, seqüenciació, 
articulació, preposicions… Tot, 
per descomptat, en anglès i 

pensat per als cursos de Primària. 

• Pogg – Spelling & Verbs 

 Un divertit alien – monstre verd ens preguntarà, en 
anglès, què hauria de fer ara, i si li 
responem amb les paraules 
adequades ho farà.Pogg  és tan senzill 
com efectiu, i la seva finalitat és 
ensenyar verbs i les seves respectives 
formes a alumnes d'Infantil i, sobretot, 

de Primària. Android i IOS. 

• Play with English 

“Play with English”, una estupenda eina per a adquirir 
vocabulari, combina perfectament diversió i 

aprenentatge i la seva 
descàrrega permet gaudir de 
manera gratuïta de la primera 
de les sis fases que la 
componen. 



En aquestes aventures, cada vegada que el jugador 
superi les proves que es proposen, s'obrirà un nou 
escenari pel qual l'esforçat protagonista anirà eludint 
nous perills fins a arribar a la seva destinació. 
Endevinalles, mots encreuats, sopes de lletres, proves 
de lògica i de vocabulari, jocs de paraules 
relacionades… són alguns dels 42 desafiaments que 
l'usuari haurà de superar, en funció del nivell de 
dificultat que triï dels 3 proposats. 

Desenvolupada per ITBooks, especialistes en el 
desenvolupament de noves aplicacions per a l'entorn 
IOS, i amb el segell VOX, líder en diccionaris, aquesta 
app infantil proposa hores de diversió amb un objectiu 
fonamental: “aprendre engonals jugant”. 


