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

La grua
Objectiu del joc

L’objectiu del joc és apilar els blocs correctament per construir
citacions bibliogràfiques.

Continguts que es treballen
Identificar les parts dels documents per aprendre a fer citacions bibliogràfiques.
Reconèixer la informació que identifica als documents.
Com es juga
Partida individual:
El jugador ha de completar quatre citacions bibliogràfiques que estan partides en diferents peces de
construcció que representen l’autor, el títol i l’editorial. Amb ajuda de la grua, s’han d’apilar
verticalment les peces que conformen una citació.
Quan el jugador forma una pila que completa una citació bibliogràfica les peces s’encaixen per formar
la citació i desprès desapareixen.
Per conduir la grua que comanda la Valentina, cal agafar amb el ratolí la peça i desplaçar-la a una pila,
quan estigui ben alineada deixar-la caure clicant a sobre.
Partida doble:
Els jugadors comparteixen les peces de construcció però cadascun pilota una grua. Quan un agafa
una peça l’altre jugador la visualitza en blanc i veu com la mou. Hauran d’anar en compte per no
molestar-se entre ells a l’hora de muntar les piles de peces. El joc acaba quan es munten totes les
citacions bibliogràfiques.
Nivells
Nivell inicial: completar les citacions bibliogràfiques de llibres, amb les peces d’“autor” i “títol”.
Nivell mitjà: completar les citacions bibliogràfiques senceres de llibres, amb les peces d’“autor”,
“títol” i “lloc: editorial, any de publicació”.
Nivell superior: completar dos tipus de citacions bibliogràfiques senceres de llibres i recursos web.
Valors implícits
Adquirir respecte pels conceptes d’autoria.
Materials d’acompanyament
Mostrar diferents documents (llibres, webs, CD...) per ensenyar les parts (portada, llom,
contraportada...) i els elements on poden trobar la informació al document (autor, títol, editorial,
col·lecció...).

Fitxa

Observacions
Premis:
- En Patufet: representa les històries que poden llegir o escoltar a les hores del conte.
- Una proveta: poden trobar tot de llibres per aprendre i espais per estudiar i fer els deures.
En el primer cas cal muntar una cita amb el mínim nombre de moviments (aquesta xifra depèn del
nivell), i en el segon s’han de capturar tots els grups de paraules per poder passar a l’escenari
següent.
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Consells i trucs:
Cada peça de la mateixa citació bibliogràfica està identificada amb el mateix color: rosa, taronja,
violeta o groc.
No hi ha penalització de punts, sempre s’aconsegueixen els mateixos.

