ELS VAIXELLS
Caixes didàctiques

Aquesta caixa didàctica està concebuda per a treballar el món del vaixell amb
els i les alumnes d’Educació Infantil i el Cicle Inicial d’Educació Primària. Amb
l’ajuda d’una sèrie de jocs, maquetes i la informació inclosa al dossier del
mestre, podrem explicar conceptes com la construcció tradicional, la flotació,
les parts dels vaixells, les tipologies...
La caixa inclou també diverses propostes per poder fabricar vaixells de joguina
amb elements quotidians, amb unitats de mostra i un dossier on s’explica com
construir-los pas a pas.

Dades tècniques
Nivells educatius: Educació Infantil i Educació Primària
Dimensions: 72cm x 42cm x 25cm.
Pes aproximat: 17 kg.
Préstec gratuït
Informació i reserves: 93 342 99 26 (demaneu pel Miguel) / lopezdmq@mmb.cat
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ELS VAIXELLS
Caixes didàctiques

Què es pot fer amb la caixa dels Vaixells?
Què és un vaixell? Quins usos té? Com s’adequa la forma d’un bastiment a la seva
funció? Com es propulsa? Sempre ha estat així? Aquesta caixa està concebuda per
respondre aquestes i altres preguntes més específiques sobre nomenclatura, navegació,
història...
La caixa conté un seguit de propostes de tallers per realitzar petits models de vaixell,
des d’un molt senzill amb un tap de suro passant per una llanxa o un catamarà, així com
propostes d’activitats per conèixer diferents conceptes entorn les embarcacions.

Relació d’objectes:
 Una capsa amb els models de mostra dels tallers de la llanxa, el vaixells
del tap de suro i el catamarà.
 Una capsa amb els models de mostra dels tallers del vaixell de rodes de
pales, el submarí, i el vaixell amb mitja nou.
 Una capsa amb el joc de segells de goma “Vaixells estampats”.
 Un dossier on s’explica com fer els tallers de vaixells que trobeu en
aquestes tres caixes.
 Una cubeta que serveix per provar els vaixells.
 El dossier del professor
 3 llibres de la col·lecció de la Nora i en Martí.
 Una maqueta d’un buc de portacontenidors de color blanc.
 Una maqueta d’un mig casc de vaixell per veure’n l’estructura interna.
 El joc de la nomenclatura.
 El joc de la tipologia dels vaixells.
 Un CD amb sons de mar.
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