
ESCOLA JOAN BRUGUERA (GIRONA)

L’ús dels codis QR per a 

l’estimulació de la lectura a 

l’Educació infantil



OBJECTIUS 

 Introduir les TIC a l’aula amb l’ús dels codis QR com a recurs 

motivador per tal d’estimular i apropar als infants de P4 a la 

lectura.

Afavorir la 
introducció a 
l’hàbit lector

Potenciar l’interès 
i la motivació per 

la lectura 

Aprendre que les 
tauletes digitals tenen 

més usos que les 
aplicacions de joc



RECURSOS

Unitag

Lector de codis QR

VOKI

Wordpress

Quins programes i dispositius s’han utilitzat?



 Programa que serveix per generar codis QR.

 És gratuït i fàcil d’utilitzar, molt intuïtiu.



BIDI (ScanLife)

 La seva funció és llegir els codis QR i transportar-te a la 

pàgina web de l’enllaç.



VOKI 

 Aplicació gratuïta per crear avatars amb veu i personatge 

personalitzats.



WORDPRESS

 Pàgina web per crear un bloc d’un tema (en el nostre cas 

els peixos del Mediterrani). 

http://peixosmediterrani.wordpress.com

http://peixosmediterrani.wordpress.com/


SEQÜÈNCIA DE LES ACTIVITATS

• Coneixem en Pere pescador 
(reptes amb codis QR)

Presentació

• Comencem la investigació!

• Som uns especialistes

• Mural del fons del mar

Desenvolupament

• Expliquem el que hem aprés 

• Gimcana de codis QR 
Cloenda



MURAL PEIXOS I 

CODIS QR

GIMCANA CODIS QR



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 Investiguem productes del nostre

entorn mitjançant els seus codis QR i

observem a on porten els seus enllaços.

 Joc de relacionar etiquetes amb codis 

QR de webs significatives pels infants.



CONCLUSIONS

 Les TIC són un factor clar de motivació pels infants, que s’ha

d’aprofitar.

 Les tauletes són una eina pràctica i atractiva pels alumnes
d’infantil.

 El bloc ha resultat positiu, ja que ha enfortit la relació amb les
famílies i l’interès dels nens/es pel projecte.

 Els codis QR cada vegada estan més presents en el nostre dia a
dia i és un bon recurs a l’escola.



GRÀCIES!!

Us atreviu a introduir les TIC a l’escola?


