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De vegades, l’aprenentatge s’activa o es reforça amb la imitació i l’admiració d’un
model extern. Durant la infància i l’adolescència, els infants modelen els seus gustos

Leonora i L’atrapamonstres

i interessos en part per la influència de personalitats talentoses destacades de dife-

Talent artisticomusical i capacitat creativa

rents àmbits: l’esport, la música, la dansa, etc. Sense arribar a extrems, la imitació i

La Leonora és extravertida, alegre, excèntrica, impulsiva i molt observadora. És artista, inventora i toca l’arpa.

l’observació d’èxits o virtuts aliens poden ser una font d’inspiració interessant en el
camí del desenvolupament de les capacitats pròpies. Analitzar figures destacades
en diferents àmbits pot fer veure que darrere del talent sempre hi ha una trajectòria

Annita Jones i La piràmide de cristall

i un conjunt de capacitats combinades posades en acció.

Talent científic i capacitats logicolingüística

Els personatges dels contes, tot i que amb una mica menys de força perquè es per-

L’Annita Jones és arqueòloga. L’apassionen els descobriments, els
idiomes i els escacs.

ceben clarament com a personatges de ficció, també poden exercir una influència
positiva similar en els participants.
Així doncs, el programa incorpora cinc contes amb un superheroi com a protagonista en cadascun. Tots han de resoldre un repte, i ho aconsegueixen perquè
el seu talent es basa en diferents capacitats combinades. Cada conte mostra un
exemple pràctic del talent i de l’aplicació de les capacitats, i és, a més, una eina
d’identificació referencial. Els superherois, els seus contes i els talents que hi estan
associats són els següents:

Doctor Mawa i L’Home Mosquit
Talent social i capacitat d’empatia
El doctor Mawa és generós, sociable, optimista i pacient. És metge i
vol ajudar els altres.

Carlinhos i La Golden Cup
Talent esportiu i capacitats físiques
En Carlinhos és introvertit, però això no l’impedeix treballar en equip amb
els seus companys. Vigila la seva salut, el seu cos i la seva alimentació.

Pep F-10 i El cinema galàctic
Talent social, capacitats emocionals i empatia
En Pep F-10 té molta percepció, un gran sentit de l’humor i la capacitat d’estar en silenci observant el seu entorn.
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Com que són molt importants, les capacitats emocionals i socials són presents a tots
els contes. Les capacitats i els talents destacats s’indiquen en els contes mitjançant
unes marques (lupes) a peu de pàgina.
Els arquetips, en forma de superherois, constitueixen un element fonamental en
les fases inicials del programa. Com ja hem dit, aquests superherois tenen la funció
d’erigir-se en els referents en què els infants es poden projectar per identificar els
seus interessos i les seves capacitats. Reflectir-s’hi els permetrà trobar sentit en allò
que fan i els encendrà la guspira de la motivació. A més dels superherois, també
és important recordar que els educadors i educadores també són un referent per a
tots els participants del programa i, per tant, estableixen una connexió única amb
cada infant de la CiberCaixa.
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