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

El carretó
Objectiu del joc
Una erupció volcànica ha escampat tot d’objectes per tot arreu.
L’objectiu del joc és recollir els que representen accions o coses
que es troben o es poden fer a les biblioteques.
Continguts que es treballen
Què es pot fer i què no es pot fer a la biblioteca.
Com es juga
Partida individual:
El jugador ha de guiar en Bit amb el ratolí perquè ompli el carretó de coses que hi ha o es poden fer a
la biblioteca.
Els objectes que cauen són elements i/o representacions d’accions que es poden o no es poden fer en
una biblioteca.
Si cau dins del carretó un objecte que representa una acció que no es pot fer a la biblioteca aquest es
bolca i es perd tot el contingut acumulat.
Per superar la prova cal omplir tres carretons omplerts de deu objectes cadascun.
Partida doble:
Cada jugador té un Bit que ha de guiar per recollir els objectes que van caient. Hauran d’anar en
compte per no destovar-se a l’hora d’agafar els objectes. El joc acaba quan un dels dos aconsegueix
omplir tres carretons.
Nivells
Nivell inicial: poca velocitat. El joc no s’accelera. Pocs objectes negatius.
Nivell mitjà: el joc va agafant més velocitat. Més quantitat d’objectes negatius.
Nivell superior: els objectes cauen a més velocitat, accelerant més el joc. Més quantitat d’objectes
negatius.
Valors implícits
Serveis de la biblioteca: coses que s’hi fan.
Respecte i ús dels serveis públics.
Materials d’acompanyament
Reglament i normativa de la biblioteca i de la sala infantil.
Observacions
Premis:
- El barret i la vareta del mag Merlí: els contes són la porta d’entrada a la màgia i a la fantasia.
- Un cor: aprendre a respectar els materials i a conviure amb tothom.
En el primer cas cal omplir un carro a la primera sense que entri cap objecte dolent que el buidi, i en el
segon s’han d’omplir dos carros més per poder passar a l’escenari següent.

Fitxa

Consells i trucs:
Els objectes vàlids estan repassats amb color blanc i els dolents en color vermell.
No hi ha penalització de punts, sempre s’aconsegueixen els mateixos.
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