Dossier del joc “A la descoberta de la biblioteca!”

Indicacions terrestres
Objectiu del joc
L’objectiu del joc és guiar en PlayMe per les prestatgeries de la
sala infantil de la biblioteca, i ajudar-lo a trobar les fonts
d’informació pertinents que proporcionarien la resposta
correcta a cada necessitat informativa plantejada pel Xandri.
Continguts que es treballen
Reconèixer les fonts d’informació adients davant d’una pregunta formulada: llibres de coneixements i
imaginació, revistes, diccionaris, enciclopèdies, atles, diaris, portal infantil Gènius, entre altres fonts i
recursos webs.
Com es juga
Partida individual:
Els personatges es troben a la sala infantil de la biblioteca. En Xandri fa preguntes d’on pot trobar
informació de diversos temes. Els jugadors han de triar entre les diferents fonts d’informació
disponibles que es troben a la sala infantil.
Per fer-ho cal senyalar amb el cursor els documents que estan en les diferents prestatgeries de la
biblioteca.
Partida doble:
Es plantegen diferents preguntes a cada jugador. Cadascun ha de respondre les seves preguntes per
anotar-se punts. Els premis i la partida la guanyen si un dels dos aconsegueix donar resposta a totes
les preguntes requerides.
Nivells
Nivell inicial: es plantegen 3 preguntes en les quals s’han de triar entre diferents documents
d’imaginació i coneixements com llibres, revistes, música...
Nivell mitjà: es plantegen 4 preguntes i 16 tipus de fonts d’informació a triar. S’inicien amb els
diccionaris, les enciclopèdies i els atles.
Nivell superior: es plantegen 5 preguntes i 18 tipus de fonts d’informació a triar. Aprofundeixen en
els tipus de diccionaris (de llengües, sinònims i antònims, i frases fetes), les enciclopèdies i els atles.
Valors implícits
Les biblioteques t’ajuden a trobar la informació que necessites.
A les biblioteques hi ha informació de totes les matèries.
La informació pots trobar-la en diferents formats.
Materials d’acompanyament
Preparar les diferents tipologies de fonts d’informació per mostrar-les als nens (diccionaris,
enciclopèdies, atles, mapes ...)

Fitxa

Observacions
Premis:
- Xifres o lletres: representa tota la informació que es pot trobar a la biblioteca.
- El cavall alat Pegàs: les biblioteques són un espai de convivència i aprenentatge de cultures.
En el primer cas cal encertar una font d’informació a la primera i en el segon superar amb èxit totes
les preguntes i passar a l’escenari següent.
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Consells i trucs:
El nivell inicial ressalta en color groc la casella amb la font d’informació correcta.
Es guanyen menys punts si s’han triat opcions incorrectes abans d’encertar.
Un consell: si és la primera vegada que juguen aconselleu els nens que facin un repàs per totes les
prestatgeries per tal de tenir clares les possibilitats que tenen.

