
un tauler tàctil

Programació sense pantalles
basada en el mètode Montessori!

Descobreix el

Cubetto

L'únic robot que utilitza
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Tauler
mani latiu

Mida del kit: 27 cm (ample) x 26 cm (alt) x 15 cm (llarg)

Pes aproximat: 1,5 kg

Materials: fusta de til·ler contraxapada (envernissada),
plàstic ABS (acabat mat)

Bateria: 6 piles AA (4-6 hores d'autonomia)

Bluetooth: BT 4.0

Distància: ≤10 m

Certificacions: ASTM, EN, ISO, CE, FCC, IC

Fitxa tècnica

Producte guardonat
amb el premi

Early Years Content

2018

El Cubetto és un simpàtic robot de fusta que
ensenyarà als més petits les bases de la
programació a través del joc sensorial.

Inspirat en el mètode Montessori i en la
tortuga LOGO, està dissenyat específicament
per als que encara no saben ni llegir ni
escriure.

El primer kit de programació
manipulatiu per a nens i nenes a
partir de 3 anys
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El Cubetto és un robot
fet de fusta, resistent i
agradable al tacte.
Permet accedir al món
de la programació
sense pantalles,
directament amb les
mans, i sense la
barrera del llenguatge.

Cubetto

El tauler de fusta és el
centre de control en
el qual es col·loquen les
diverses fitxes de
programació.
El Cubetto executarà la
seqüència creada, al
prémer el botó rodó
de color blau.

Tauler de control

Un llenguatge de
programació tangible a
través de peces
manipulables. Cada
una d'aquestes peces
representa una acció i
poden combinar-se per
crear seqüències.

Fitxes de
programació

Complementa
l'aprenentatge amb el
Cubetto, utilitzant el
mapa i el conte
educatiu inclosos al kit.
Ja pots començar la
teva aventura!

Manual
d'instruccions
i tapís

Al kit hi trobaràs:
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Cubetto a la teva escola!
A més... t'ajudem a implantar el

Material complementari

• Mapes temàtics + contes educa-
tius en anglès: Egipte, l'espai, l'oceà,
la ciutat…

• Fitxes de lògica: 12 fitxes (4 alea-
tòries, 4 de funció, 4 de negació).

• Fitxes direccionals: 16 fitxes (4 de
gir a l'esquerra, 4 de gir a la dreta, 4
d'avançar, 4 d'anar enrere).

Recursos per a docents

• Guia del professor: coneix el Cubetto i presenta'l als teus alumnes i a les teves alumnes!

• Materials per a l'aula: més de 60 propostes per treballar competències amb el Cubetto,
com ara el raonament matemàtic o el pensament lògic.

• De 4 a 5 anys: 32 reptes repartits en 4 rutes d'aprenentatge.

• De 5 a 6 anys: 32 reptes repartits en 4 rutes d'aprenentatge.

Més informació a:

www.vicensvives.com/robots-educatius

C101843
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