
Webs i Apps que us poden servir durant les 
vacances: 

 
IDIOMES: 

 
TEACH YOUR MONSTER TO READ (App i Web- Tablet i PC): Web i App per 
aprendre a llegir en anglès fent èmfasi en la correcta pronunciació de les lletres i 
paraules. us podeu enregistrar a la seva web de forma gratuïta o us podeu 
descarregar l’app, però aquest té un cost. 
https://www.teachyourmonstertoread.com/ 
 
 

Si us interessa practicar i treballar una mica de cal·ligrafia, en aquesta 
web podeu generar les frases que vosaltres més un agradin i les podeu 
imprimir generant-se un document pdf. Ideal per treballar una o dos 
frases al dia.  També es pot fer servir per generar documents de sumes i 
restes. És totalment gratuïta. 

https://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=es_ES 
 

 
LINGOKIDS (App- tablet): aplicació destinada a infants entre 2 i 8 anys on 
aprendre anglès d’una forma divertida i lúdica a través de cançons i videos. 
https://www.lingokids.com/ 
 

 
DUOLINGO i Duolingo KIDs (App- tablet): aplicació per aprendre 
idiomes, on permet a l’infant aprendre al seu ritme, i gràcies a la 
interacció, podrà seguir treballant diàriament. L’App d’adapta als 
coneixements que es tenen en cada moment. Es pot fer servir a partir 
del 4 anys. 
 
 

 
PINKFONG Songs & Stories (Web- PC i tablet): pàgina web on trobar moltes 
històries i cançons per aprendre en anglès.   
https://www.youtube.com/channel/UCcdwLMPsaU2ezNSJU1nFoBQ 
 
 

 
 
Web amb una selecció de jocs molt variada per treballar l’anglès d’una 
forma molt divertida. https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://www.teachyourmonstertoread.com/
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(App - Tablet). App gratuïta per treballar les habilitats de vocabulari, 
listenings i readings, a través d’imatges i pronunciació sobre aspectes que 
estan presents en el seu dia a dia. És senzilla d’utilitzar i molt intuitiva. 
Serveix per a Android i Apple. 
 
 

 
 

LECTURA: 
 

EPIC! (App.- tablet) és  una biblioteca de llibres electrònics per a infants, 
amb moltíssims llibres tant en castellà com en anglès. És gratuïta en Android 
i Apple. 
 
 

MEDI NATURAL: 
 

Càmeres web que us permetran veure animals 

d’arreu del món en temps real. Aquestes càmeres 

estan situades estratègicament en llocs molt 

diversos i retransmeten en directe el que està 

passant en altres llocs del món. Podreu veure com 

és la vida de molts animals que viuen en llibertat i com són els seus hàbitats. 

https://explore.org/livecams/african-wildlife 

https://www.africam.com/wildlife/live-african-wildlife-safari-channels/ 

https://www.youtube.com/watch?v=CFADOA230qg 

https://explore.org/livecams 

https://explore.org/livecams/oceans/seal-pups-cam 

 

https://explore.org/livecams/african-wildlife
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MATEMÀTIQUES: 
 

INNOVAMAT:  Web per treballar les matemàtiques a través de propostes 
adaptades. https://innovamat.com/blog/ca/recursos/families/ 
 
Bmath -Innovamat (App i Web- Tablet i PC): amb bmath, podem treballar, 
tant a la tablet com al PC ,molts continguts de matemàtiques treballats a l’aula 
d’una forma lúdica mitjançant reptes molt divertits. 
https://innovamat.com/bmath-descargas/  

 
 
IXL (Web- tablet o PC): treball de les matemàtiques mitjançant el joc 
interactiu. 
   https://es.ixl.com/ 
 

 
MONSTER NUMBER i MATHLAND (Apps): Aplicacions per treballar 
les operacions bàsiques, així com el comptatge, a través d’aventures, 
enigmes i reptes. Cada joc està ambientat en una temàtica. Cada app 
consta de 18 nivells i 8 proves totalment gratuïtes.  

 
 

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ:  
 
BOTLOGIC (Web- PC i tablet): joc de trencaclosques on s’han de resoldres 
problemes lògics fent ús de comandes simples on cada jugador ha de moure el 
seu bot per navegar pel laberint. Treballem: l’orientació espacial, comptatge, 
resolució de problemes, etc. 

Cada nivell es complica una mica més que l’anterior. Recordeu, que podem 
graduar la dificultat en funció de la nostra edat. 
http://botlogic.us/#sthash.3H0ZpSZf.dpbs 

 

CODING FOR CARROTS (Web-PC i tablet): Doodle interactiu on s’ha de crear 
una seqüència “codificada” per recollir pastanagues pastanagues. 

https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding?doodle=32615
474&domain_name=google.com&hl=es 
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KODABLE (App): és un programa on es treballa l’adquisició de nocions de 
programació així com: seqüències, variables, operacions algorítmiques, 
resolució de problemes, habilitats comunicatives, pensament crític, entre 
altres. 

 

SCRATCH JUNIOR (App): és un programa per iniciar-se amb la 
programació amb la finalitat d’aprendre a raonar sistemàticament i pensar 
de forma creativa, sobretot, en edats primerenques que no dominen encara 
la lectoescriptura. 

  

 

LIGHTBOT JR (App): puzzles per treballar la programació. 

 
 
 

ART I CREATIVITAT: 

 
 

QUIVER (App-tablet o mòbil): Aplicació per fomentar la creativitat 
mitjançant la realitat augmentada. Consisteix en descarregar les imatges 
que trobem, totalment gratuites a la seva web 
http://www.quivervision.com/,les imprimim i les pintem. Tot seguit, 
descarreguem la app al dispositiu, i seguint les pases que ens indica, 
veurem com els nostres dibuixos cobren vida. 

 
 
ARTS FOR KIDS HUB (Web):  per fer manualitats en anglès. 
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub/videos?app=desktop 

 
 
RADIO GARDEN (Web): web per escoltar diferents radios en directe 
arreu del món. http://radio.garden/visit/vic/g8xEsE4k 

 

http://www.quivervision.com/
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VALORS 

 
 
INTERLAND (App-tablet o mòbil): és un joc d’aventures en línia 
que posa en pràctica les principals lliçons sobre ciutadania digital 
i seguretat.  
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland 
 

 

 
 

CONTINGUTS VARIATS 
 

LA MOTXILLA (Web): banc de recursos per treballar diferents 
continguts d’una manera interactiva 
http://www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm 

 
 

EDU365 (Web- PC i tablet): portal educatiu del  Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya,  on es proporciona un 
conjunt de recursos i serveis  organitzat segons matèries i etapes per fer 
pràctiques, resoldre dubtes o usar pàgines webs. 
http://www.edu365.cat/ 

 
ACADEMONS (App): Aplicació on poder treballar molts continguts 
treballats al llarg de cada curs. Actualment, és gratuïta durant un mes. 
http://www.academons.com/ 
 
 
 
TWINKL (Imprimir): Twinkl és una pàgina de recursos educatius que 
compta amb moltíssims recursos, on cada setmana va afegint continguts 
nous. En aquesta pàgina podem trobar continguts gratuïts o de pagament. 
Però, amb motiu del tancament de les escoles pel Covid-19, ofereixen 
molts continguts totalment gratuïts durant un mes. S’ha d’accedir a través 
del següent link  twinkl.es/offer, s’heu de registrar i col·locar el codi 
promocional   ESPTWINKLHELPS. 
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