COTXES CAMINADORS – Circuit de cotxes caminadors per a la primera infància
Circuit de cotxes caminadors
El circuit de cotxes caminadors, és un circuit viari de cotxes caminadors per a la primera infància.
Al circuit, no només es tracta de conduir, sinó tot el procés en sí mateix, entrar al cotxe, obrir i tancar la porta,
tocar el clàxon, el volant, el moviment i trajectòria que cada nen donarà al seu cotxe, la interacció amb els
altres nens i vehicles del circuit, els senyals...
Activijoc, entén que el joc és una necessitat vital. És per això que el nen sempre juga, necessita acció,
manipulació i interacció amb els altres, tot això ho fan mentre juguen. El joc provoca la relació i per tant és un
gran instrument potenciador per a la socialització, també és bàsic per al desenvolupament i adquisició
d’aprenentatge dels nens i nenes.
Valors i aprenentatge: Reconèixer els senyals de trànsit i respectar-los; Compartir espais amb altres nens i
nenes; Aprendre a respectar torns i preferències de pas...
Aquest espai d’oci, funciona sota el denominador comú de contribuir a l’educació infantil a través de la
principal i més efectiva eina pedagògica per al treball amb els nens: el joc, per ser llenguatge universal i
principal via d’inserció en la seva realitat. Per això és indispensable que el seu funcionament es caracteritzi per
la llibertat i l’espontaneïtat en les accions lúdiques que executen els qui participen en ella.
Potenciem la relació, la participació i la cooperació a través del joc i les joguines, propiciant accions que
respectin la individualitat de cada nen i afavoreixin la sociabilitat.
Una flota de cotxes d’importació Made in USA, amb totes les normatives de seguretat infantil. Simpàtics
cotxes de policia, bombers, ambulància, utilitaris, descapotables, tricicles... que circulen per dins d’un circuit
amb senyals viaris, semàfors i cons. Envoltat de color, aquest circuit és adaptable a qualsevol espai, tant
interior com exterior, sobre terreny pavimentat i pla.

Fitxa tècnica i necessitats
Fitxa tècnica
•

Activitat familiar per a edats de 18 mesos a 5 anys.

•

Per a interior o exterior

•

Inclou tot el material necessari per a realitzar l’activitat

•

1 monitor

•

Assegurança de responsabilitat civil.

Necessitats tècniques
•

Espai pla 7x6m aprox. o 11x6m aprox (segons format)

•

Accés d’un vehicle fins l’espai i aparcament del mateix.

•

Temps de muntatge/ desmuntatge: 1h / 30 min.

Opcions
•

Circuit de cotxes caminadors: 5 vehicles + 1 tricicle. Espai de 7 x 6m

•

Circuit de cotxes caminadors XL: 10 vehicles + 2 tricicles. Espai de 11 x 6m

*Inclou desplaçament fins a 50km de Sentmenat. Consulteu increment de preu segons desplaçament.

Galeria fotogràfica

Per a més informació i contractació:
www.activijoc.es
93 715 48 44

info@activijoc.es
670 288 388

