Aplicacions d’Ipad usades durant el primer trimestre

!

Educació Infantil
Nom de l’aplicació Descripció
ABC Kit

PuzzleMagic

PuppetPals

Simple Paint

Àrees que es
treballen

Aplicació que permet als nens i a
Llengua
les nenes introduir-se en el món del
traç de les lletres. Permet conèixer
i identificar-les grafies a través del
fonemes

Icona

Aquesta aplicació ens ajuda a
treballar l’orientació espaial i la
memòria visual a través del treball
d’encaixos.

Matemàtiques

Amb aquesta app es pot crear un
conte dins un escenari a escollir,
afegir-hi personatges, veu
gravada,... Treballa l’expressió
lingüística i corporal i la
creativitat, com també és útil per
aquells nens o nenes que es
mostren vergonyosos.

Llengua

El Simple Paint treballa la
creativitat a través del dibuix i la
pintura.

Educació artística
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Drawing Carl

Aquesta aplicació és semblant a
Educació artística
l’anterior, però és més precisa i
treballa la motricitat fina, ja que
permet resseguir, a part de dibuixar
!
i pintar.

Bee-Bot

S’hi treballa, principalment,
l’orientació espaial i la
direccionalitat: avançar, retrocedir,
girar cap a l’esquerra o la dreta,...
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Matemàtiques
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Educació Primària: Cicle Inicial-1r curs

!
!

Nom de
l’aplicació

Descripció

Àrees que es
treballen

iSequences
Lite

Aplicació que exposa diferents hàbits Llengua
d’autonomia i situacions de la vida Hàbits
quotidiana mitjançant vinyetes que estan d’autonomia
desordenades. Permet als alumnes
observar les imatges de les situacions
diàries i reflexionar sobre quin és el seu
ordre correcte.

Icona

PreEscriptura Aplicació que permet als nens i nenes Llengua
reforçar el seu traç tot resseguint les
grafies i els números que van apareixent
a la pantalla. Disposa dels diferents tipus
de lletra: de pal i lligada.
Drawing Carl
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Aquesta aplicació presenta diferents Educació artística
eines per fer un dibuix i pintar-lo, i
inclou icones predissenyades per afegir.
Permet, també, pintar i modificar una
fotografia guardada.
!

!Book Creator !Aquesta aplicació permet crear i publicar !Llengua
llibres/àlbums digitals (ibooks). Els
àlbums poden contenir fotografies,
dibuixos i lletra.

Educació artística
!

Notes

Aquesta aplicació disposa d’un teclat Llengua
incorporat que permet un ampli ventall
d’activitats: escriure un missatge a algú,
elaborar un poema, rimes, entre altres.
Permet fer els escrits i guardar-los dins
l’iPad.
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