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1 - Què és Ninus?

Ninus és un entorn interactiu d’ aprenentatge per a les aules d’ Educació Infantil i Primer Cicle
de Primària. Els nens i nenes entren a una projecció al terra per a interaccionar amb continguts
pedagògics.

El terra és l’espai natural dels nens i la psicomotricitat la seva expressió més natural. A més, els
jocs immersius de Ninus generen una experiència vivencial única i motivadora que fa als nens
protagonistes del seu propi aprenentatge.

Ninus és una eina d’ avantguarda que utilitza les tecnologies més capdavanteres per a potenciar l’ aprenentatge dels més petits.
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2 - Una nova manera d’aprendre

APRENENTATGE INTERACTIU
Ninus proposa una experiència significativa i vivencial
ja que els nens estan immersos en un entorn que
reacciona als seus moviments i accions. D’aquesta
manera són protagonistes d’un aprenentatge actiu
adquirint coneixements i habilitats mitjançant la
psicomotricitat.

Ninus va més enllà de las pissarres digitales, crea una dinàmica d’aprenentatge única.
M. Pilar Sala - Coordinadora d'EI, Escola Mare de Déu del Carme (Terrassa)

El moviment ajuda al desenvolupament psíquic i aquest desenvolupament s’expresa alhora amb moviment i acció.
Maria Montessori - Pedagoga, científica, metgessa, psiquiatra i filòsofa

Ninus combina la utilització del cos, la ment i les emocions en el procés
d’aprenentatge amb l’ atractiu motivacional de la metodologia audiovisual.
Javier Pla - Director del Col·legi Santa Teresa de Jesús (Barcelona)

SORPRESA, EMOCIÓ I MOTIVACIÓ
Ninus s’estableix com un element inesperat dins de
l’aula. Els nens es veuen sorpresos per una experiència
interactiva que estimula de forma constant. Aquesta
estimulació facilita l’ atenció i motivació dels alumnes,
afavorint al mateix temps l’adquisició d’aprenentatge
significatiu.
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Innovació no és omplir les aules de dispositius tecnològics, cal apostar
per solucions que donin suport pedagògic per transformar la docència.
Toni Aguilar - Director de l'Escola Pia Santa Anna (Mataró)

Amb Ninus treballem la psicomotricitat gruixuda, els conceptes
lògico-matemàtics, la lecto-escriptura i, sobretot, el treball en equip.
Leo Fernández - Tutora d'EI3, Escola Mare de Déu de la Salut (Sabadell)

UNA FINESTRA AL MÓN
Les característiques de la projecció del Ninus, així com
la interacció natural mitjançant el cos, faciliten la
immersió dels alumnes a un món imaginari cuidat i
atractiu. Introduïm l’emoció a l’aula amb Ninus, i l’aula
passa a convertir-se en una finestra a la imaginació,
l’emotivitat i el repte. Aquests elements activen
l’intel·lecte dels alumnes mentre desenvolupen la seva
activitat d’aprenentatge en un entorn que potencia la
socialització, la imaginació i el simbolisme.

Diverses Universitats, amb especial rellevància en la investigació
de noves metodologies docents, han realitzat estudis
sobre l’aplicació i beneficis de Ninus a l’aula.
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3 - Dispositiu: Tecnologia i simplicitat
Un projector d’alta lluminositat i d’ultra curta distància de tir realitza una gran projecció clarament visible amb llum ambient. A més, una càmera de profunditat captura la posició i les
accions que realitzen els nens dins de la projecció.
El programari del Ninus s’executa en un ordinador portàtil que es col·loca a sobre del moble, i
es connecta al projector mitjançant un cable HDMI i a la càmera mitjançant una connexió
USB3. Naturalment, el portàtil pot connectar-se a internet per a utilitzar la gran pantalla del
terra com una nova manera de visualitzar contingut (vídeos del YouTube, pàgines web,
presentacions PowerPoint...). És una forma accesible i propera de presentar continguts a l’aula.

Un entorn compatible
Els mestres poden utilitzar amb Ninus
continguts editorials que ja disposin o
buscar-ne en plataformes online gratuïtes.
Ninus Mouse és una eina que permet controlar el ratolí de l’ordinador amb el cos. Els nens
poden entrar a la projecció, desplaçar-se i
realitzar una acció com aixecar un braç per a
fer clic i així interaccionar amb qualsevol
contingut.
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4 - Continguts pedagògics
Els continguts pedagògics del Ninus estan específicament dissenyats per a un entorn on el joc
i la psicomotricitat són els pilars fonamentals. A més, aquests continguts enalteixen les virtuts
d’un recurs únic.

Contes Interactius
Els Contes Interactius s’han dissenyat per a cobrir les necessitats curriculars del segon cicle d’Educació
Infantil. Tanmateix, aquests contes estan basats en teories educatives com les Intel·ligències múltiples
de Gardner, o els objectius d’aprenentatge de la Taxonomia de Bloom. Per als nens, els contes interactius
són una forma màgica d’aprendre que els crida molt l’atenció i els motiva a participar.

En aquests contes, els personatges ens expliquen peripècies divertides i reptes emocionants. Els nens
els ajudaran a resoldre’ls interactuant i sent part activa d’ells.
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Activitats Interactives
Les Activitats Interactives permeten treballar els centres d’interès o temàtiques que es desitgin
mitjançant dinàmiques de joc dissenyades per a la interacció amb Ninus.

Diverses plantilles configurables permeten crear multitut d’ Activitats Interactives per a treballar l’associació, categorització, lecto-escriptura, lògico-matemàtica, coordinació psicomotora, la creativitat, etc.
mitjançant la personalització del contingut.

Per exemple, podem treballar la temàtica dels animals o els esports amb diferents activitats que permeten adquirir habilitats (lògico-matemàtica, lecto-escriptura, etc.) i coneixements específics del tema (què
menja cada animal, amb quina pilota es practica cada esport, vocabulari específic, etc.)

els animals

els esports
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5 - Explora, crea i comparteix continguts
Dues plataformes online permeten que els mestres també siguin protagonistes de l’ecosistema
Ninus: Comunitat Ninus i Estudi Ninus. A més, a mestres.ninus.cat podran trobar tota la informació necessària per a gaudir d’aquest recurs.
mestres.ninus.cat

Comunitat Ninus
La Comunitat és un espai on els mestres poden explorar els continguts disponibles per al Ninus. També
poden organitzar les seves activitats preferides, compartir les activitats que hagin creat o intercanviar
opinions entre els mestres del mateix claustre o altres usuaris Ninus.

visita la Comunitat
comunitat.ninus.cat

Estudi Ninus
Ninus Studio permet que els mestres crein les seves
pròpies Activitats Interactives. A la plataforma, es pot
escollir la plantilla que es desitgi i completar un formulari
per a introduir les imatges, opcions, àudios o conceptes
que es vulguin treballar. Un cop completat el formulari,
amb un sol clic es genera i es descarrega l’arxiu que
conté l‘activitat.

visita l’Estudi
estudi.ninus.cat
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6 - Programa els teus continguts amb Scratch
Scratch, scratch.mit.edu, és un llenguatge de programació basat en blocs, dissenyat al MIT per
a que nens i adults sense coneixements tècnics puguin crear jocs o aplicacions interactives.
Ninus també és compatible amb Scratch de manera que els alumnes més grans de l’escola o
els mestres poden programar l’aplicació que desitgin amb les interaccions de Ninus.

Ninus Scratch
L’extensió d’Scratch per a Ninus proporciona un conjunt
de blocs propis. Aquests blocs permeten obtenir informació de la posició en la que es troben els nens dins la
projecció i les accions que realitzen. Amb aquestes dades
podem crear apliacions específicament per Ninus o
reutilitzar altres aplicacions Scratch que utilitzin interaccions com el teclat i el ratolí. En aquest cas només s’hauran de substituir els blocs d’interacció pels de l’extensió
Ninus.

Ninus Scratch és l’aplicació que s’executa en el portàtil
per a habilitar l’ús d’aquestes aplicacions amb Ninus.

visita la web de Ninus Scratch
scratch.ninusuniverse.com
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