
Coneix en Cubetto
Programació sense pantalles basada en el mètode Montessori!

En Cubetto és un robot simpàtic de fusta que
ensenya als més petits les bases de la programació
per mitjà del joc sensorial.

Està inspirat en el mètode Montessori i en la tortuga
LOGO, s'ha dissenyat específicament per als nens i
nenes que encara no saben llegir ni escriure.

El primer lot de programació per
a nens i nenes de més de 3 anys

Tauler de control
Aquest tauler de fusta és el plafó de

control on es col·loquen les fitxes de
programació. En Cubetto executa la

seqüència que s’ha creat en prémer el
botó rodó de color blau.

Cubetto
En Cubetto és un robot fet de fusta, resistent
i agradable al tacte. Ens permet accedir al món
de la programació sense pantalles, directament
amb les mans.

Fitxes de programació
Un llenguatge de programació tangible

amb les peces manipulables. Cadascuna
d'aquestes peces representen una acció i es

poden combinar per crear seqüències.

3-6
anys

APREN DRE ES
D IV ERT IT !

Vicens Vives presenta la sèrie "Montessori: un Món d'Èxits",
una col·lecció de materials per a nens i nenes que conté activitats
lúdiques, dissenyades per fomentar el desenvolupament de les
habilitats cognitives més importants, com ara el reconeixement
de nombres, formes, colors i animals.

Materials pensats i dissenyats seguint els principis delMètode
Montessori: ajudem els infants a créixer!

Afavorim les seves iniciatives espontànies

Respectem els seu aprenentatge gradual

Els ensenyem a reconèixer i corregir els errors
de manera natural

Els infants podran adaptar-se als diferents nivells de dificultat
de manera individual i autònoma.

CREATIVITAT

LLIBERTAT D'ELECCIO

SENZILLESA

VARIETAT

DIVERSIO

AUTONOMIA

APRENDIDAJE DIVERTIDO

Montessori:
un Món d’Èxits

Més informació sobre en Cubetto a:
http://www.vicensvives.com/robots-educatius

La meva primera col·lecció

Montessori

`

`

`
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El meu primer llibre de

COLORS
40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 252421

La primera capsa

ANIMALS
Contingut de la capsa:
12 fitxes - 15,8 x 12,4 cm
4 taulers dels hàbitats
Llibre - 16 pàgines
Pòster - 45,6 x 35,2 cm

9 788468 254326

Tots els llibres
tenen un munt

d'adhesius
fantàstics

El meu primer llibre del

JARDI
40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 254197

`

El meu primer llibre de

NOMBRES
40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 252438

La primera capsa de

NOMBRES
Contingut de la capsa:
9 fitxes - 15,8 x 12,4 cm
Llibre - 24 pàgines

9 788468 253671

El meu primer llibre de

FORMES
40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 252414

El meu primer llibre de

LA GRANJA
40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 254173

El meu primer llibre dels

ANIMALS DEL BOSC
40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 254180

La primera capsa de

COLORS
Contingut de la capsa:
13 fitxes - 15,8 x 12,4 cm
Llibre - 16 pàgines
Pòster - 34 x 34 cm

9 788468 254319

La primera capsa de

FORMES
Contingut de la capsa:
15 fitxes - 15,8 x 12,4 cm
Llibre - 24 pàgines

9 788468 253664

D ISPON IBLE

A L'ABR I L

DEL 2018
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