Activitats

Preparació de l’espai de la CiberCaixa
Objectius

Descripció de l’activitat

––Construir els elements necessaris per a l’adapta-

El material d’ambientació s’ha dissenyat a partir d’una visió molt generalista sobre quina és la configuració espacial d’una CiberCaixa. Com que cadascuna té diferents característiques, cal una certa capacitat d’adaptació
i imaginació en l’ús i la creació de tot aquest material. L’objectiu final és ambientar l’espai per identificar-lo
amb el Programa Tens Talent i crear al mateix temps un lloc específic per situar i després guardar els diferents
recursos. És important que des del principi es distribueixi l’espai i es defineixi on es col·locarà cada material,
per tal que els infants se situïn i puguin accedir al material amb autonomia. L’equip educatiu ha d’acordar on
emplaçarà els elements següents:

ció de l’espai i la realització d’algunes activitats del
programa.
––Ambientar l’espai per motivar els participants i les
seves famílies, però també els educadors o educadores.

Materials
––Pòsters dels cinc superherois de mida gran (els
trobareu en el Kit Tens Talent)
––Paper d’embalar per a l’Arbre dels talents i les
capacitats
––5 exemplars de cada conte: poden contribuir a
l’ambientació de l’espai si s’habilita un racó de lectura o consulta
––Arbre dels talents i les capacitats
––Mapa del tresor
––Quadern de bitàcola
––Àrea tecnològica: espai habilitat per guardar-hi les
tauletes i tot el material tecnològic
––Àrea de jocs de taula
––Dossiers per a la promoció del programa

Arbre dels talents
i les capacitats

Mural que es pot fabricar amb paper d’embalar on es reprodueix l’Arbre dels
talents i les capacitats. Cal situar-lo en un lloc ben visible

1 sessió

Panell de les
emocions

Panell on es visualitzen les emocions. Cal situar-lo en un lloc ben visible.

1-2 sessions

Pòsters i contes

Els pòsters i els contes dels superherois són materials de consulta, per la qual cosa
es molt recomanable habilitar un espai específic de fàcil accés per situar-los.

1 sessió

Quaderns de
bitàcola

El Quadern de bitàcola és una eina de seguiment personalitzat per a cada infant.
Tots els quaderns s’han de guardar en algun lloc accessible però també segur,
sobretot si es comparteix l’aula amb altres grups.

Jocs

És important habilitar una zona per als jocs de taula, classificats per temàtiques o
nombre de jugadors.

Tauletes i resta de
material tecnològic

Tot el material tecnològic s’hauria d’agrupar en un espai segur i d’accés restringit.

Mapes del tresor

Diferents recursos gràfics agrupats sobre un suport de cartolina. Com que presenten un cert volum, cal disposar d’un espai propi per poder-los guardar tots o, millor
encara, per poder-los exposar.
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