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Guappis és un projecte col•laboratiu, format per diversos professionals del món educatiu i de les 

TIC, de diferents especialitats i diferents etapes educatives que apostem per una educació de 

qualitat i la inclusió de les tauletes a les aules com a eina per afavorir el treball i potenciar les 

habilitats i capacitats dels nostres alumnes. 

La plataforma del projecte és un blog on compartim diverses aplicacions per a mòbils i tauletes 

analitzades pels integrants de l'equip, però som presents a les diferents xarxes socials. L'anàlisi es 

realitza a nivell educatiu i es centra en les potencialitats que tenen les diferents aplicacions a 

l'hora de treballar amb elles a l'aula. 

Es poden trobar aplicacions de totes les etapes educatives, de les diferents àrees curriculars i de 

les dues plataformes principals. Cada ressenya afegeix etiquetes específiques perquè la recerca 

resulti més senzilla i eficaç. Les aplicacions estan organitzades per les diverses categories 

educatives, per dispositius i per preu. 

Una de les categories del projecte és la d'aplicacions utilitzades amb nens amb necessitats 

educatives especials. Apostem per l'educació inclusiva i creiem que l'ús de tauletes ens ofereix la 

possibilitat de treballar a un altre nivell amb ells, incidint en la millora d'algunes habilitats 

específiques. En les ressenyes d'aquestes aplicacions expliquem la forma de treballar amb elles i 

els beneficis que suposa treballar amb elles a l'aula. 

La llista d'aplicacions és molt àmplia i inclou diferents aspectes curriculars i terapèutics, oferint 

recursos per a diversos trastorns i dificultats d'aprenentatge. Per aquest motiu recomanem 
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visitar la pàgina i veure les aplicacions per a cada necessitat educativa especial. Us deixem una 

mostra de les aplicacions que més ens han agradat i amb què estem treballant a les nostres aules 

al costat d'una breu ressenya. 

 

Proyect@ Emocions 

Dirigida: autisme, discapacitat 

intel•lectual moderada, severa. 

Habilitats que es treballen: 

emocions, motricitat fina, atenció, 

concentració, parts de la cara, 

discriminació de gènere 

La majoria de vegades les habilitats 

que podem treballar amb les 

diverses aplicacions depenen de la 

creativitat i de la planificació que 

tingui el professional: allò ideal és 

aprofitar al màxim el recurs 

 

 

AutismXpress y AutismXpressPro 

Dirigida: autisme 

Habilitats que es treballen: emocions, 

motricitat fina, atenció, concentració. 

Ambdues aplicacions ens permeten 

reconèixer les diferents expressions facials i 

identificar les emocions que reflecteixen 

correctament. L'objectiu principal és ajudar 

els nens amb autisme a desenvolupar l'habilitat d'entendre als altres i les seves 

intencions, conductes, respostes, sentiments, etc. És a dir, ajudar-los a augmentar la 

consciència social i fomentar un comportament apropiat. 

 

http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2012/11/proyect-emociones.html
http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2012/08/autismxpress-y-autismxpress-pro.html
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"Las letras y yo", un conte sobre la Dislèxia  

Dirigit: nens i nenes amb dislèxia 

Aquest llibre interactiu és un material pensat per 

treballar la dislèxia des de diferents perspectives. És 

també una guia per a pares que facilita informació, 

atès que al principi els pares estan molt desorientats i 

no entenen massa bé el problema, ni tenen recursos 

per treballar-lo. Es pot llegir o bé escoltar, facilitant així 

la comprensió del text i les idees principals als nens 

més petits. 

 

 

 

 

Grupolandia  

Dirigit: nens i nenes amb discapacitat 

intel•lectual, Síndrome de Down, entre 

d'altres. 

Habilitats que es treballen: colors, ordre, 

formes, peces de vestir, atenció, 

concentració, arrossegament. 

Aquesta aplicació estimula i es basa en la 

classificació de col•leccions d'objectes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2013/02/las-letras-y-yo-un-cuento-sobre-la.html
http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2012/12/grupolandia.html
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Opuestolandia 

Dirigit: nens i nenes amb discapacitat 

intel•lectual, Síndrome de Down, entre 

d'altres. 

Habilitats que es treballen: reconeixement de 

conceptes com : alt, sota, gran, noi, molt, 

poc, pesat, lleuger. 

Per la seva forma simple de presentació, però 

alhora vistosa i amb sons molt graciosos, la 

recomano per a nens i nenes d'infantil i amb necessitats educatives especials. Va d’allò més 

senzill allò més complex en tenir en ambdues capses una guia visual per facilitar que el nen 

arrossegui l'objecte demanat. 

En finalitzar l'ús de les aplicacions, podem realitzar les mateixes activitats a casa o en el col•legi 

de forma vivencial, amb objectes reals i amb accions quotidianes: els somriures i la diversió estan 

assegurats. 

 

Secretos de la luna 

Dirigit: nens i nenes amb discapacitat 

intel•lectual, moderada i severa, Síndrome 

d'Angelman, Paràlisi Cerebral, TDA-h 

Habilitats a treballar: vocabulari, nocions 

temporals, colors, emocions, sentiments, 

atenció, concentració, respecte de torn i 

relaxació. Es poden inventar cançons de 

bressol a la lluna, per treballar imaginació i  

creativitat. 

 

 

Excel•lent conte interactiu gratuït per a Android anomenat "Secrets de la lluna". Es pot treballar 

de tres maneres: 

• Ens llegeixen el conte i els nens van interactuant tocant la pantalla. 

• Llegir el text del conte i interactuar. 

• Autoplay perquè el conte cobri vida per si sol. 

http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2012/12/grupolandia.html
http://proyectoguappis.blogspot.com.es/2012/10/secretos-de-la-luna.html
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En treballar amb una aplicació a l'aula o a casa, s'han d'aprofitar tots els àmbits possibles a 

desenvolupar amb el nen, ja que una aplicació pot estar recomanada per desenvolupar certes 

habilitats, però la nostra creativitat és immensa. 

 

De la mateixa manera, una vegada el nen hagi treballat i gaudit de la seva aplicació, pot 

generalitzar l'aprenentatge en el seu ambient, extrapolar coneixements. Un exemple molt clar és 

treballar a posteriori amb la nostra aplicació d'emocions: que millor que identificar-les en els 

nostres familiars, amics... 

 

Finalment, recomanem investigar als diversos blogs, projectes...on trobarem molta informació, 

així que a moure'ns per aquest meravellós món i buscar la resposta educativa necessària a les 

necessitats educatives dels nostres petits. 

 

 

 

 


