Des de l’escola et recomanem...
Que per augmentar l’energia dels spoders que encara poden millorar, busquis
activitats vinculades al Passaport Edunauta sobre els temes que et proposem:

CURIOSITAT
Terra
i ciència
Tecnologia
i món digital
Nombres
i lletres
Arts, cultura
i disseny

COMUNICACIÓ
Arts, cultura
i disseny
Comunitat
i participació
Nombres
i lletres
Esport i
benestar

INICIATIVA
Tecnologia
i món digital
Comunitat
i participació
Arts, cultura
i disseny
Esport i
benestar

RESOLUCIÓ
DE PROBLEMES
Terra
i ciència
Tecnologia
i món digital
Nombres
i lletres
Comunitat
i participació
Lleure
i jocs

TREBALL
EN EQUIP
Esport i
benestar
Comunitat
i participació
Lleure
i jocs

PERSEVERANÇA
Terra
i ciència
Tecnologia
i món digital
Esport i
benestar
Comunitat
i participació
Arts, cultura
i disseny

BON VIATGE EDUNAUTA!

PASSAPORT

CREATIVITAT
Arts, cultura
i disseny
Tecnologia
i món digital

DESCOBREIXO, CONNECTO I CREIXO!

Nombres
i lletres
Lleure
i jocs

EMPATIA
Arts, cultura
i disseny
Comunitat
i participació
Lleure
i jocs
Esport i
benestar

AUTOREGULACIÓ
Arts, cultura
i disseny
Esport i
benestar
Nombres
i lletres
Lleure
i jocs

Què és el
passaport edunauta?
Enhorabona! Entitats educatives del
teu municipi s’han posat d’acord per
connectar els seus aprenentatges i
afavorir que els infants descobreixin
que poden continuar aprenent vagin
on vagin. Aquesta xarxa és com una
galàxia on navegar, amb molts
planetes on aprendre i compartir els
aprenentatges.
Un edunauta és un infant que navega
per aquesta galàxia, triant una
activitat de les que s’ofereixen, i
descobrint que aprèn vagi on vagi.
I és que els edunautes són capaços
de trobar aquells aprenentatges
invisibles que s’amaguen darrere de
cada activitat.
El Passaport Edunauta és el lloc on
es guarden totes les vivències, els
aprenentatges i les històries que vagi
fent durant aquest viatge. A més serà
el registre que tindrà per participar a
la cerimònia de graduació dels
edunautes.

Manual d'ús del passaport
1. Descobriu en família el passaport!
Passeu les pàgines poc a poc i
mireu tot el que us proposa.

PASSAPORT

Terra
i ciència

Arts, cultura
i disseny

Tecnologia
i món digital

Esport i
benestar

Nombres
i lletres

Lleure
i jocs

Comunitat
i participació

Altres
temes

NOM:

2. Exploreu el
catàleg
d’activitats
edunautes del
vostre territori.
Trobareu
activitats sobre
molts temes
diferents!

Els 9 poders del edunautes
Els edunautes utilitzeu 9 poders durant el vostre viatge. Un poder és tot allò que et permet
aprendre millor, al costat d’altres persones i afavorint el teu creixement. Amb barres
d’energia et mostrem a quin nivell creiem que tens cadascun d’aquests superpoders:
És un poder que
domines i en el que
destaques.

DESCOBREIXO, CONNECTO I CREIXO!

És un poder que estàs
controlant i que pots
fer créixer més!

Tothom té un poder
en el que pot
millorar força, oi?

UN VIATGE INTERESPACIAL
PER LA GALÀXIA DELS
APRENENTATGES INVISIBLES

5 Però a casa quan feu alguna
activitat també s’aprenen
moltes coses, oi? Aquestes
activitats també tenen el seu
lloc al passaport. Quan les
hagis fet apunta-ho també al
passaport.

NOM DE L’ACTIVITAT

21 abril 2020
LLOC El casal
TAT CO

Taller de

IVI

ED

EMPATIA

M

AC

T

SEGELL

QUÈ HE APRÈS?

ETADA

6. Veniu a la festa de
graduació edunauta! Rebreu
un diploma per celebrar el
ﬁnal del vostre viatge i si us
falta algun segell al
passaport allí podreu fer
noves activitats per
completar-lo.

1
DIA

ETS

THE END

4. A cada activitat
us segellaran el
passaport.
Recordeu de dur-lo
sempre amb
vosaltres. Com que
a casa també feu
activitats i apreneu
moltes coses,
podeu apuntar-les
també al passaport.

PL

3. Les activitats es
fan a molts llocs a
prop vostre. Trieu
les que més us
agradin i mireu on
es fan i a quina
hora.

UN AUTA!

A cada planeta hi viu
una forma de vida
diferent. Per
entendre-les els
edunautes han de tenir
poder de l’empatia.

CURIOSITAT

Els edunautes que
tenen el poder de la
curiositat, porten un
mapa per veure tot el
que encara hi ha per
descobrir.

TEMA O TEMES
Terra
i ciència

Arts, cultura
i disseny

Tecnologia
i món digital

Esport i
benestar

Nombres
i lletres

Lleure
i jocs

Comunitat
i participació

Altres
temes

NÚM. DE

RESOLUCIÓ
DE PROBLEMES

A la nau d’un edunauta
que té el poder de
resoldre problemes hi
ha un ordinador que
l’ajuda a trobar la millor
solució a cadascun
dels reptes.

AUTOREGULACIÓ

Escriu, enganxa o dibuixa

REPETIRIES
L'ACTIVITAT?

No pas

I tant
que sí!

A la nau d’un edunauta
no pot faltar un espai
per posar les fotos de
la seva família,
trobar-la a faltar i
expressar els seus
sentiments.

Mil
vegades!

PA
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CREATIVITAT

7. Cada passaport té un codi
especial. Registreu-lo al
web edunautes.cat: veureu
tot el que heu anat fent i
totes les noves activitats
disponibles.

El paper de les famílies
Reviseu junts quines activitats són les més interessants per al vostre edunauta.
Quan hagi acabat l’activitat parleu sobre com ha anat i pregunteu-li què ha après.
Doneu suport en tot el que necessiti per omplir el seu passaport.
I penseu quines activitats podeu fer a casa que completin el seu viatge.

Quan un edunauta porta
el casc de la creativitat,
és capaç de veure les
coses de forma diferent,
fer-se moltes preguntes
i trobar respostes
originals.

INICIATIVA

Els edunautes no
s’esperen que ningú el
digui què han de fer o
on han d’anar. Amb la
seva motxilla
autopropulsora poden
arribar on volen.

TREBALL EN EQUIP
En un viatge espacial
tothom ha de ser al
seu lloc per poder fer
el que li toca. El poder
del treball en equip
ajuda a viatjar molt
lluny.

COMUNICACIÓ

Els edunautes no
viatgen sols. Necessiten
tenir el poder de la
comunicació i tenir la
ràdio sempre a punt per
poder explicar-se i
escoltar.

PERSEVERANÇA

Els planetes tenen
gravetats diferents i a
vegades costa molt
caminar. Unes bones
botes ajuden a
explorar l’espai.

