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1. Conceptes bàsics: 
Dinàmica

• Només els nens que participen directament en l’activitat han d’estar dins la projecció. 

• Els alumnes que no participen es mantindran a una distància mínima de 0.5 metres 
respecte la projecció, de peu, asseguts al terra o en cadires.  

• El nombre recomanat d’alumnes per a participar en una dinàmica de grup és de 15. 
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1. Conceptes bàsics:  
Detecció i captura de moviments
• L’accés a l’àrea de joc es realitzarà per la part inferior de la projecció.  

• L’alumne ha d'entrar l’àrea de joc sense l’acompanyament del mestre/a i de cara a la càmera, evitant 
donar l’esquena o l’espatlla.  

• De vegades, l’alumne entra molt encongit i estàtic i el Ninus no el detecta. En aquest cas, es recomana 
que surti de la projecció i torni a entrar realitzant moviments amb els braços i desplaçaments laterals.  

• En activitats col·laboratives, si dos alumnes estan en la mateixa línia de visió de la càmera, és possible 
que no es detecti l’alumne més allunyat.
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2. Anem a usar el Ninus: 
Connexions i encesa

1. Què hem de connectar? 

• El cable d’alimentació (IEC) per a 
endollar el Ninus a la corrent. 

• El cable HDMI per a connectar el 
projector al portàtil. 

• El cable USB 3.0 per a connectar la 
càmera Kinect a un port USB 3.0 del 
portàtil (de color blau!). 

* Connectem el carregador del portàtil si 
no volem utilitzar la bateria. 

2. Què hem d’encendre? 

• L’ordinador portàtil

• El projector: Apretant al botó 
d’encensa que hi ha al lateral del 
mateix.
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2. Anem a usar el Ninus: 
Calibrem el Ninus

1. Executem el Ninus Calibrate: Clica a la “N“ de la barra de tasques  
de Windows. Després, clica a “Calibrate” per a obrir-lo. 

2. Calibra els punts: Col·loca’t consecutivament a sobre dels punts que  
apareixen (de l’1 al 6) a la projecció al mateix temps que un company  
(adult) prem la tecla “Enter” del teclat. 

3. Confirma o Reinicia la calibració: Mou-te per la projecció i comprova que el cercle que es dibuixa està 
situat just a sota dels teus peus. En cas afirmatiu, confirma la calibració col·locan-te sobre del “tic”, en cas 
contrari, col·loca el cercle a sobre de la creu. 

*Aquest procés només l’hem de fer el primer dia que usem Ninus o quan veiem que la posició que ens dóna el dispositiu no 
correspon amb la posició real de l’alumne/a.

6



3. Continguts educatius
• Contes: Jocs on els nens ajuden als personatges a resoldre reptes  

• Els contes estan disponibles en 3 idiomes: Català, Castellà i Anglès. 

• Tots els contes segueixen l’estructura: Introducció, Exemple, Joc i Conclusió. 

• Activitats: Dinàmiques basades en plantilles 

• Diverses plantilles per treballar les lletres, les matemàtiques, la música, l’art, etcètera. 

• Es poden crear activitats noves i/o modificar-ne d’existents. (veure diapositives 10-13)  

• Per més informació descarrega i/o visualitza el material didàctic a material.ninus.cat
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http://material.ninus.cat


3. Continguts educatius: 
Contes

• Com jugar? 

1. Executem l’aplicació del portàtil “Contes”. 

2. Seleccionem el conte navegant per la interfície. 

3. Configurem les opcions de joc: paràmetres i el 
nombre de jugadors. 

4. Juguem

• Amb el joc en marxa podem usar els controls de 
la barra superior (apareix al moure el ratolí cap a 
la part superior de la pantalla)

Norbert
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3. Continguts educatius: 
Activitats

• Com jugar? 

1. Executem l’aplicació “Activitats” 
del portàtil, o fem doble clic a 
una activitat o projecte (en 
aquest darrer cas, omitim el pas 
2) 

2. Obrim una activitat o projecte. 
En cas de ser un projecte, 
podem navegar entre les 
diferents activitats que el 
composen. 

3. Juguem. Durant l’activitat, 
podem usar els controls de 
Tancar i Següent (generem un 
nou repte). Plantilles
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• Descarrega i comparteix activitats —> comunitat.ninus.cat

4. La Comunitat Ninus



• Usuaris i grup: Cada mestre té un usuari que pertany 
al grup de la seva escola. 

• Funcions bàsiques:

• Gestió d’activitats

1. Visualitzar activitats 

2. Explorar activitats 

3. Descarregar activitat 

4. Modificar activitat (veure diapositiva 12) 

5. Afegir activitat 

• Gestió de preferits

6. Afegir activitat a preferits 

7. Visualitzar els preferits 

• Fòrum del claustre

El fòrum es pot utilitzar per gestionar l’ús del Ninus, 
comunicar-se entre els mestres, intercanviar 
opinions sobre els continguts, etcètera.
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4. La Comunitat Ninus:
Conceptes i funcions bàsiques
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• Crea i modifica activitats —> estudi.ninus.cat

5. L’Estudi Ninus



• Exemple: Creem una activitat amb la 
plantilla “Vocals”: 

1. Introduim el títol i la descripció 

2. Decidim quina “font” volem 
utilitzar per als textos. 

3. Afegim les imatges amb el nom 
d’arxiu que volem que apareixi. 

4. Cliquem al botó “Crea i 
Descarrega” i seleccionem 
l’ubicació del ordenador on volem 
guardar l’activitat.
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5. L’Estudi Ninus: 
Creació d’activitats



6. Ús d’altres recursos digitals: 
Ninus Mouse

1. Escull el recurs: Executa un recurs digital 
(executant una aplicació en local o per 
internet a través d’un navegador) 

2. Activa Ninus Mouse: Clica a la “N” que 
trobaràs a la barra de tasques de Windows. 
Després, clica a “Ninus Mouse” per a activar-
lo. A partir d’aquest moment, apareixerà la 
icona de Ninus Mouse a la barra de tasques 
de Windows. 

3. Interactua: Mou-te dins la projecció i aixeca 
una mà quan vulguis fer un clic. 

4. Desactiva Ninus Mouse: Clica a sobre de la 
icona de Ninus Mouse i selecciona “Close”.
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7. Programació d’aplicacions: 
Ninus Scratch 

1. Escull l’aplicació Ninus Scratch: Selecciona 
una aplicació Ninus Scratch de la Comunitat 
Ninus (comunitat.ninus.cat) o obre un arxiu .sbx 
a la plataforma online 
scratch.ninusuniverse.com. 

2. Activa Ninus Scratch: Clica a la “N” que 
trobaràs a la barra de tasques de Windows. 
Després, clica a “Ninus Scratch” per a activar-
lo. A partir d’aquest moment, apareixerà la 
icona de Ninus Scratch a la barra de tasques 
de Windows. 

3. Interactua: Maximitza i clica a la bandera verda 
per a inicialitzar l’aplicació, després, mou-te i 
fés gestos dins la projecció per a interaccionar. 

4. Desactiva Ninus Scratch: Clica a sobre de la 
icona de Ninus Scratch i selecciona “Close”.
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http://scratch.ninusuniverse.com
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