
LLISTAT 

Math vs. Zombies  
Aquesta aplicació consisteix en: El món està ple de zombies i tu ets 

una part d’un equip de científics capacitats que pots salvar el món 

utilitzant les teves habilitats matemàtiques. 

Hi ha diferents nivells. 

Amb aquesta aplicació podràs millorar el càlcul mental: sumes, restes,     

multiplicacions i divisions.  

Trobada i analitzada per: Anna Aiguadé i Martina Rosselló 

 

MyScript Calculator  
És una aplicació que simula una calculadora. Aquesta aplicació va 

d’allò més bé quan tens poc temps. Escrius els números i l’operació 

que vols fer, i si vols pots esborrar-los tatxant fent ziga-zaga, i 

ràpidament l’aplicació els passa a net i et resol l’operació. 

   Trobada i analitzada per: Adnan Boukfal i Albert Mata. 

                                                                Miquel Poch i Iván Martín. 

                     

 

El Rei de las Mates 

És un joc matemàtic per a totes les edats. On pots aprendre des de 

sumes fins a fraccions i equacions senzilles.  

Va per temps i has d’anar desbloquejant nivells. 

Trobada i analitzada per: Adrian Morales i Roger Rius 

                                                     Alexandra Osorio i Carla Rigol 

 

 

                     Photomath 

És una aplicació TOP en més de 100 països. 

Permet resoldre equacions mitjançant una càmera de forma instantània 

i mostrant tots els passos. 

També et dóna suport en Aritmètica, Sistemes d’equacions, Funcions.. 

Trobada i analitzada per: Aitor Carrión i Miquel Ruano 

                                           Aina Coll i Ariadna Roig 

 

 

                       Arloon Geometry 

Es una aplicació de Geometria amb la que pots interactuar amb la 

tauleta, mòbil, etc. 

Pots veure més de 50 figures geomètriques diferents: en realitat  

augmentada, en 3D, desplegar-les, mesurar-les, calcular les àrees, els  

volums, els perímetres, saber les fórmules… També tens diferents  

tipus d’exercicis per practicar i repassar. 

Trobada i analitzada per: Raquel Jurado i Aina Cazorla 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Arloon.Geometry.AR&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taptolearn.mathVsZombies&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visionobjects.calculator&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.troubi.kingofmath&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Arloon.Geometry.AR&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taptolearn.mathVsZombies&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visionobjects.calculator&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.troubi.kingofmath&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath


              Maths Equations 

L’ aplicació t’ajuda a resoldre sistemes d’equacions tot explicant-te els 

pasos. 

És una aplicació senzilla i intuïtiva per sistemes d'equacions lineals de 

dues equacions amb dues incògnites. Mètodes de substitució, reducció 

i igualació. 

Trobada i analitzada per: Miquel Munné i Manuela Vélez 

 

 

              Matemático 

És, alhora, un web, un joc i una competició de matemàtiques on els 

alumnes poden participar de forma individual o en grup, i els professors 

poden crear els seus grups i veure els progressos dels seus alumnes. 

Els alumnes poden practicar i repassar els continguts matemàtics de 

1r, 2n i 3r d'ESO amb preguntes amb solució, i milers d'exercicis 

diferents. A més hi ha ressenyes de grans matemàtics, passatemps i 

endevinalles matemàtiques. 

Trobada i analitzada per: Souhail Clemente i Anna Gisbert 

 

 

Mathway 

És una eina insubstituïble a l'hora de resoldre problemes. L'aplicació 

ajuda a fer la tasca de matemàtiques. No només fa la seva missió per a 

tu, sinó que t'ensenya com fer les coses bé. 

Trobada i analitzada per: Pol Van Eyll 

 

 

Malmath 

MalMath és un solucionador de problemes de matemàtiques amb 

descripció pas a pas i amb vista gràfica. És gratuït i funciona sense 

connexió. 

Trobada i analitzada per: Andrés Aponte i Irene Castilla 

 

                        

                       Matemáticas 1º ESO 
 

Exercicis resolts de matemàtiques de 1r d'ESO, on es dóna la resposta 

a l'exercici plantejat. En la versió completa del programa s'ofereix a 

més una explicació detallada de tots els passos per a la resolució de 

l'exercici i la teoria en què es recolza. 

Trobada i analitzada per: Laia Montero i Manar Lahrach 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sauletekis.com.matematicasecuaciones
http://matematico.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bagatrix.mathway.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malmath.apps.mm
https://itunes.apple.com/es/app/matematicas-1-eso-gratuito/id712164002?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sauletekis.com.matematicasecuaciones
http://matematico.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bagatrix.mathway.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malmath.apps.mm
https://itunes.apple.com/es/app/matematicas-1-eso-gratuito/id712164002?mt=8


Matemáticas ESO Lite 

És la versió gratuïta de Matemàtiques ESO, que està dirigida a 

estudiants d'Educació Secundària Obligatòria principalment. 

L'aplicació està dividida en tres seccions principals en què es pot 

estructurar l'assignatura: Àlgebra, Càlcul i Geometria. 

Trobada i analitzada per: Maria Rigol, Abril Perez i Mar Ollé. 

 

 

Fórmulas Free 
Disponible en molts idiomes, es tracta d'una aplicació que ofereix totes 

les fórmules bàsiques en matemàtiques. És molt convenient per a tots 

els estudiants de secundària o la universitat i els enginyers per buscar 

qualsevol fórmula fàcil o complicada.  

Trobada i analitzada per: Irina Hernández i Marina Padilla. 

 

 

Math Challenge Free 

Aquesta aplicació és a nivell de joc, per millorar el càlcul. 

Presenta diferents nivells de dificultat. 

Trobada i analitzada per: Clàudia Segura, Jordi Sánchez i Laura 

Romero. 

 

 

AutoMath Photo Calculator 
Serveix per fer qualsevol equació, li fas una foto i et diu els passos i el 

resultat. 

Trobada i analitzada per: Alex Ruíz i Cipri Vacarean 

 

 

 

Matemáticas ESO    

Resol fàcilment els exercicis de matemàtiques de l'ESO. 

És l'aplicació amb la qual podràs resoldre tots els exercicis de 

matemàtiques que es donen durant els cursos de secundària. 

Trobada i analitzada per: Óscar Ramos i Aroa Aguilera. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enclase.matesesolite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nsc.mathformulas.lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turtlelabs.DesafioMatematico_Free&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.s2dio.automath&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alvanware.matematicaseso&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enclase.matesesolite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nsc.mathformulas.lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turtlelabs.DesafioMatematico_Free&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.s2dio.automath&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alvanware.matematicaseso&hl=es

