LA GRAN AVENTURA DEL NICO I ELS SEUS AMICS
Caixes didàctiques

A través del conte de “La Gran Aventura del Nico i els seus amics” pretenem
acostar el món del mar als més petits.
L’objectiu és que comprenguin per què floten els vaixells, per què serveixen
les veles, i que coneguin el món dels pirates, dels pescadors, de les sirenes i
dels elements del mar més rellevants.
Per aconseguir-ho, a dins la caixa hi podeu trobar el llibre il·lustrat del conte,
un teatrí amb escenografies per explicar el conte, un disc compacte amb la
gravació de les cançons, materials per a experimentar la flotació... i un
dossier didàctic.

Dades tècniques
Nivells educatius: Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària
Dimensions: 72cm x 76cm x 38cm.
Pes aproximat: 20 kg.
Préstec gratuït
Informació i reserves: 93 342 99 26 (demaneu pel Miguel) / lopezdmq@mmb.cat
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LA GRAN AVENTURA DEL NICO I ELS SEUS AMICS
Caixes didàctiques

Què es pot fer amb la caixa del Nico i els seus amics?
Aquesta caixa didàctica està destinada als més petits de tots: els nens i les nenes de 3 a 7
anys. La finalitat d’aquest treball és desvetllar la sensibilitat dels més petits entorn del mar,
perquè puguin rebre, de la millor manera possible, un bagatge de sensacions i
coneixements bàsics de la cultura marítima.
Una bona manera d’acostar el món del mar als infants pot ser a partir d’un conte. Per això,
tot allò que hem volgut transmetre als més petits hem intentat que formés part de “Les
aventures del Nico i els seus amics”. Un conte que vosaltres podeu adaptar: retallant-lo,
ampliant-lo o potser transformant-lo de dalt a baix. Tanmateix, compteu amb un material
bàsic que desitgem que us sigui útil.
A l’hora de representar el conte ho podeu fer només amb els decorats, si ho creieu oportú
hi podeu afegir els retallables i ho podeu combinar amb els materials de les
escenografies.
La narració consta de vuit apartats. La temporalització del conte dependrà dels vostres
objectius; podeu explicar un apartat cada dia, agrupar-ne uns quants en una sessió o bé
deixar-ne de fer alguns que penseu que no cal treballar-los.
En cadascun dels apartats s’estudia un aspecte de la cultura marítima –la platja, la flotació,
els mariners, la pesca, els pirates, les sirenes, el fons del mar i el mar de nit-. A cada part li
hem fet escaure una cançó, que està enregistrada en el disc compacte de “Les cançons
del Nico i els seus amics”.

Relació d’objectes:
 Llibre de “Les aventures del Nico i els seus amics” que és, a més, el dossier
didàctic per a mestres
 Teatrí
 Dipòsit d’aigua per a la flotació
 Materials de flotació
 8 escenografies
 Retallables
 Barca de troncs
 Reproducció de matalàs inflable
 Xarxa amb animals de mar
 Capsa dels tresors de la sirena:
caragoles, estrella de mar, petxines…
 Disc compacte de “Les cançons del conte”
 CD "Ara va de bo"
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