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Benvolgudes Famílies,  

 

RECURSOS TECNOLÒGICS APLICATS (R.T.A) 

 EDUCACIÓ INFANTIL   

Us volem oferir Un primer recull d’una  sèrie d’apps  i de links educatius per utilitzar amb els 

nostres petits fent servir l’ordinador, el mòbil  o les Tablets. 

Hem intentat fer un petit recull inicial pels dos sistemes Android   i   IOS (Apple) 

Alguns d’ells són apps que es poden descarregar I són gratuïtes per Tablet o telèfon mòbil  i 

d’altres són recursos on-line directes que podeu fer servir amb qualsevol ordinador. 

Si necessiteu qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte. 

fcps.gemma.martin@stjosep.com 

 

mailto:fcps.gemma.martin@stjosep.com
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RECURS –ROBÒTICA TITOL  UTILITAT 

 
És una bona idea si no tenim un 
robot a casa i les seves eines 
utilitzar amb els més petis aquest 
emulador de BEE-BOT. 

 
https://www.terrapinlogo.com/em

u/beebot.html 
 
 

 
 
 
 

 
BEE-BOT  EMULATOR 

 

 
Un emulador amb diferents 
propostes o tapets per practicar 
diferents seqüencies amb el nostre 
Robot abella de manera virtual 
El trobareu a l’ordinador o la Tablet 
seguint el següent enllaç. 
 

APP TABLETS 
SISTEMA ANDROID 

TITOL UTILITAT 

 
 

Preschool Math 
Games for kids 

Aplicació per treballar la numeració 
bàsica a partir del joc. Adient per a 
infantil i cicle inicial. 
 

 

AgileMath 

 

Aplicació d'operacions 

matemàtiques amb diferents reptes 

i amb l'opció de joc lliure. 

 

 

LetterSchool-learn 

write abc 

 

Aplicació per treballar el traç de 
lletres i números a través de quatre 
modalitats de joc. El so de les 
lletres només està en anglès. 
  

 

L’Alex aprèn a vestir-
se sol 

 

Alex aprèn a vestir-se sol. Amb 
aquesta divertida aplicació, podràs 
ajudar al teu fill a aprendre a vestir-
se sol, o a que millori la seva 
destresa en aquesta tasca diària. 
Aquesta habilitat s’adquireix gràcies 
a un procés d’aprenentatge per 
imitació dels moviments d’Alex, el 
protagonista. 
 

https://www.terrapinlogo.com/emu/beebot.html
https://www.terrapinlogo.com/emu/beebot.html
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Toddler & Baby 
Games 
 

Pack de jocs dissenyat per a ser 
utilitzat per professorat, terapeutes i 
educadors amb l'objectiu de millorar 
els processos d'aprenentatge de 
l'infant. Conté 9 jocs diferents. 
Dissenyat per a Llars d'infants. 
 

 

Daily Tasks Joc per treballar hàbits d'higiene i 
salut amb els més petits a través 
d'activitats interactives. 
 

 

Entrenador de 
memòria nens 

La memòria pot ser desenvolupat 
amb èxit. L'exercici regular porta la 
major eficiència. Li oferim un joc de 
"entrenador de memòria per als 
nens". 
 

  
Smartick - 
Matemáticas 
 

Serveix per treballar els conceptes 
matemàtics amb nens i nenes a 
partir de 4 anys. S'adapta totalment 
al nivell de l'infant i va augmentant 
la dificultat. 
 

 

Code Karts Pre-coding 

for kids 

Joc per treballar la programació 

amb nens a partir de 4 anys.  

 

Fruits Coloring Book 
& Drawing Book - Kids 
Game 

Fruits Coloring Book & Drawing 

Book - Kids Game és un joc 

dissenyat perquè els més petits... 

 

 

La Diana menja sa 
 

Conjunt de jocs educatius per 

ensenyar els nens a menjar sa. Els 

jocs són de diferent tipologia:... 

 

 

SketchBook - draw 
and paintG 
 

Aplicació per dibuixar i pintar 

dissenyada per a usuaris de tots els 

nivells. SketchBook permet 

enregistrar el procés de creació. 

Permet treballar per capes. 

 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/code-karts-2/982
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/fruits-coloring-book-amp-drawing-book-kids-game/1146
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/healthy-eating-with-diana/161
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Kids Numbers and 

Math FREE 

 

Col·lecció de minijocs de càlcul, 

numeració i seriació per a nens de 

segon cicle d'educació infatil i cicle 

inicial d'educació primària. 

 

 
 
 
 
 

Pàgines per pintar 
Mandala 

Aplicació amb una col·lecció de 100 

mandales per pintar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/p-gines-per-pintar-mandala/680
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APP TABLETS 
SISTEMA IOS  (APPLE) 

TITOL  UTILITAT 

 

Tangram for kids 

 

Tangram virtual per treballar la 

geometria a nivell visual. App 

pensada per muntar formes a 

partir... 

 

 

iSECUENCIAS Aplicació d'aprenentatge per a 

infants basada en 100 seqüències 

representades per 6 personatges. 

 

Code Karts Joc per treballar la programació 

amb nens a partir de 4 anys. 

 

LearnEnglish Kids: 

Playtime 

Recull de contes animats en 
llengua anglesa i altres activitats en 
anglès  per als més petits. 

 

 

Fiete Farm Joc interactiu que ens permet 
aprendre la vida a una granja. 

 

Daisy the Dinosaur Aplicació per ensenyar les bases 
de la programació als més petits 

 

COLECCIÓN 

EMOCIONES 

Contes per aprendre a reconèixer 
les emocions. 

 

Bee-Bot Versió virtual del robot Bee-Bot. 

 

Toca Kitchen Toca Kitchen permet cuinar per a 
uns personatges els àpats que ens 
demanen 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/tangram-for-kids-1/544
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/isecuencias/1091
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/learnenglish-kids-playtime/565
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/fiete-farm/862
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/daisy-the-dinosaur/86
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/colecci-n-emociones/531
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/bee-bot/206
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/toca-kitchen-1/537
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Shapes Toddler 

Preschool 

Conjunt d'activitats i jocs pels més 
petits per introduir-los en conceptes 
bàsics de geometria plana... 

 

Robots y números Joc de matemàtiques protagonitzat 
per robots per treballar les 
operacions senzilles i la 
numeració.... 

 

Series 3 Conjunt d'activitats dirigides als 
nens d'educació infantil per treballar 
les seqüències lògiques i demès 
activitats 

 
 
 
 
 

Kaleidoscope Drawing 

Pad 

Calidoscopi virtual per crear 
composicions amb el dit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/shapes-toddler-preschool/725
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/robots-y-n-meros-juegos-para-aprender-a-contar-sumar-y-las-matem-ticas-b-sicas-para-ni-as-y-ni-os-pe/611
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/series-3/43
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/kaleidoscope-drawing-pad/541
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ORDINADOR  
 

TITOL  UTILITAT 

http://www.edu365.cat/infantil/j
ocs/index.html 

 

JOCS Enllaç de recursos per educación 

infantil i primària i jocs on line. 

http://www.edu365.cat/infantil/j
ocs/index.html 

 

DIBUIXA I PINTA Enllaç de recursos per educación 

infantil i primària i jocs on line. 

http://www.edu365.cat/infantil/j
ocs/index.html 

 

 
LECTURA I 

ESCRIPTURA 

Enllaç de recursos per educación 

infantil i primària i jocs on line. 

http://www.edu365.cat/infantil/j
ocs/index.html 

 

 
MATEMÀTIQUES 

Enllaç de recursos per educación 

infantil i primària i jocs on line. 

 

 

 

 

http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.html
http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.html
http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.html
http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.html
http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.html
http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.html
http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.html
http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.html

