PROPOSTA EDUCATIVA INFANTIL explora360

·

CURS 2015-2016

Tour de l’Espai i
més 2016
Ed. Infantil

explora360.com 1

PROPOSTA EDUCATIVA INFANTIL explora360

·

CURS 2015-2016

INDEX
•
•
•
•

Qui som
La Cúpula-Planetari d’explora360
Programes Educatius explora360
Continguts dels Programes Educatius explora360

QUI SOM
explora360: som una Organització dedicada a la cocreació i gestió de Programes Educatius i
Culturals de qualitat i innovadors, adreçats a Escoles i Institucions públiques i privades.
explora360 té per objectiu dotar al professorat d’un recurs educatiu complementari i atractiu
per l’alumne. Els programes que oferim tenen com a missió despertar l’interès i la curiositat
pel coneixement a partir d’activitats i programes d’impacte, curriculars i tecnològiques.
Els programes són adequats també per incorporar a projectes i temàtiques específiques, i en
Jornades especials com el dia de la Ciència.
Els nostres objectius principals son:
• Apropar nous formats i dissenys per l'aprenentatge.
• Viure experiències tecnològiques i humanes enriquidores.
• Gaudir del Català i l’Anglès com a llengües vehiculars.
• Dotar al professorat d’un recurs educatiu i atractiu per l’alumne.
• Ajudar a motivar en l’ interès i la curiositat pel coneixement a partir d’activitats
innovadores.
• Explorar el coneixement a través del lleure.
• Ser propers i assolir objectius comuns cercant sempre la millor opció per les vostres
necessitats.

Amb els nostres programes ens adrecem a tres
sectors claus per potenciar l’interès en
l’aprenentatge.
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LA CÚPULA PLANETARI explora360
Us presentem un format educatiu que captiva l’ interès dels alumnes i facilita la tasca
d’ensenyar la temàtica que es treballa. La major part dels nostres programes es realitzen dins
una cúpula-Planetari dissenyada per a ser traslladada amb facilitat a qualsevol indret i àgilment
muntada en un espai de 49m2. Les activitats dins la mateixa es projecten en una pantalla de
360º, fent que l’alumne es submergeixi dins la mateixa escena tot creant sorpresa, interès i
atenció pel contingut.
Les nostres activitats són de qualitat i innovadores amb tecnologia digital i format molt

educatiu.
Arribem al vostre Centre uns 45 minuts abans de l’inici per preparar l’activitat.
Equip Tecnològic i Cúpula inflable amb material molt resistent,
lleuger, segur i ignífug i motor que el manté ben inflat durant
tota l’activitat. En poques passes ho tenim tot preparat per
rebre el grup.
Primer una introducció i a gaudir de l’experiència immersiva.

PROGRAMES ADAPTATS A TOTS ELS CICLES EDUCATIUS
Els nostres programes són diferents segons quin cicle educatiu van destinats. Tenim
oferta des de P3 fins a 4t d’ESO.
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PROGRAMES EDUCATIUS INFANTIL

PROGRAMES INFANTIL
1.PLANETARI
DIGITAL
Exploradors de
l’Espai

FORMAT

Sessió de Planetari Digital
basat en continguts educatius
per Educació Infantil : Planetes,
Lluna, Sol i Estrelles de nit.

Infantil

2.MÉS QUE UN
PLANETARI
Exploradors del
Fons Marí

Sessió dins la cúpula-planetari
que ens portarà a descobrir el
fons marí més espectacular i a
conèixer els seus habitants.

Infantil

3. MÉS QUE UN
PLANETARI
Exploradors de

Sessió dins la cúpula-planetari
on treballarem el cicle de

l’aigua

amiga goteta d’aigua.

l’aigua de la mà de la nostra

Infantil

4.EXPOSICIÓ
DE PLANETES
a l’Escola

Belles imatges d’exposició dels
Planetes del nostre Sistema
Solar. Una bona eina per
conèixer els planetes al vostre
aire.

A un espai de l’Escola
que permeti la
col·locació d’imatges
penjades.
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CONTINGUT PROGRAMES EDUCATIUS INFANTIL
1.PLANETARI DIGITAL - Exploradors de l’Espai
Sessió dirigida per un monitor especialitzat amb interacció amb l’alumnat.
Un viatge a les Estrelles, Planetes i la Lluna combinant format conte amb realitat. Ens
convertirem en Astronautes i agafarem un coet per anar a l’Espai. Allà descobrirem com és la
nostra Lluna, quants Planetes hi ha i quina és l’Estrella més important.
El programa de Planetari s’adapta al currículum de Cicle Infantil i està estructurat en 4
parts importants i un final:

AVENTURA ESPACIAL
Ens endinsarem en un Conte que ens portarà a explorar el nostre
misteriós Univers. Acompanyats pel Joan i la Maria, agafarem un
coet que ens portarà a conèixer els Planetes més divertits, les
Estrelles més brillants i tot el que ens envolta al nostre Espai.

PLANETES
Descoberta dels vuit Planetes que conformen el nostre Sistema
Solar. Veurem com es diuen, com són, característiques i viatjarem
cap als reals anells de Saturn per descobrir de que estan fets.
Observarem a escala les dimensions dels Planetes comparat amb
el nostre Sol.

EL SOL I LES ALTRES ESTRELLES
Observarem el Sol i experimentarem la sortida i posta de Sol (El
Sol es lleva per Llevant i es pon per Ponent). Ens aproparem molt
a ell per conèixe’l bé: la seva forma, la seva llum, el seu color etc.
Admirarem el cel estrellat de la nit i coneixerem la segona estrella
més important de totes per nosaltres: l’Estrella Polar. Aprofitarem
per descobrir els dibuixets del cel, coneguts com constel·lacions.

LA LLUNA
Farem un viatge a la Lluna, el nostre satèl·lit natural, com si
fóssim Astronautes de la NASA. Observarem un vídeo de la Lluna
mentre descrivim les seves característiques principals.
Observarem l’espectacularitat de la formació dels cràters lunars i
coneixerem quan es triga en arribar.

ALTRES ASTRES
Aprofitant que estem a l’Espai veurem alguns altres cossos com:
asteroides i cometes tot acabant amb un espectacular vídeo
d’Astronautes.
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2.MÉS QUE UN PLANETARI – Exploradors del Fons Marí
Sessió dirigida per un monitor especialitzat.
Un conte que ens endinsarà en un viatge al fons del Mar on descobrirem la increïble bellesa
dels nostres oceans i els seus habitants: Eriçons, Estrelles de Mar, Meduses, Tortugues,
Taurons etc.

PRESENTACIÓ
La terra és coneguda com el Planeta blau ja que ¾ parts
del mateix estan fetes d’aigua.
El programa s’inicia a la Superfície del Mar, on observarem un
paisatge marí i on es comencen a poder observar alguns
animals com: gavines, dofins i peixos voladors. També el
nostre vaixell d’on agafarem un submarí per començar la
immersió.

IMMERSIÓ
Dins el submarí, ens endinsarem en la descoberta del Fons
Marí i els seus habitants. Des de bancs de peixos, passant per
les meduses, les tortugues que se les mengen, els eriçons, els
cavallets de mar, fins els Pops i peixos que viuen en les
profunditats i que es mimetitzen amb la sorra marina. De tots
ells explorarem les seves característiques i descobrirem que
bé s’ho passen allà abaix.
Relació dels principals animals que es treballen
Gavines
Peixos voladors
Dofins
Peix globus
Meduses
Sardines
Tortugues
Eriçons
Peix Manta
Cavallet de Mar
Taurons
Morenes
Peix Espasa
Estrelles de Mar
Pop
Cranc
Rap
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3.MÉS QUE UN PLANETARI – Exploradors de l’Aigua
Sessió dirigida per un monitor especialitzat.
Un conte educatiu per aprendre sobre el cicle de l’Aigua. Coneixerem a la protagonista de la
història, una goteta d’aigua anomenada Anna i amb ella emprendrem un viatge al voltant del
món per saber d’on ve i a on va.

PRESENTACIÓ
L’Anna viu feliç al Mar. Cada dia neda i juga per tot l’oceà saltant
les onades i fent surf amb les tortugues de mar. Però de tant en
tant la calor se l’emporta a conèixer món i a un viatge per
descobrir el seu món.
VIATGE
La calor la fa evaporar i pujar al Cel on s’acumula en un núvol. Al
fer-se gran i fort, comencen les tempestes i plou: a les
muntanyes en forma de neu i a les valls en forma de pluja. Aquí
la nostra gota d’aigua, viatjarà per rius, llacs, túnels subterranis i
tots els indrets per on l’aigua passa abans d’arribar de nou a la
seva llar, el mar.
EL CICLE DE L’AGUA
A més, sabrem com arriba l’aigua a les nostres vides a través de
l’aixeta, la mànega o els pous i a on va a parar un cop utilitzada.
Un interessant viatge educatiu començant i acabant al mar a
través del cel, les muntanyes, els rius etc.

.

4.EXPOSICIÓ DE PLANETES
Una bella exposició educativa de Planetes i altres astres preparada per què sigui l’alumne que
amb el seu coneixement i recerca endevini quin astre s’amaga a cada imatge.
Us la portem i muntem a la vostra escola per què els
alumnes de diferents cicles puguin treballar el Sistema Solar
a la seva mida i de forma activa.
Una Exposició on els alumnes en grup, investigant i el
mestre aniran esbrinant quin astre conté cada una de les 25
imatges. Les imatges van numerades i el mestre compta
amb una guia amb la solució.
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