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

L’arbre del coneixement
Objectiu del joc
L’objectiu és fer créixer els arbres del coneixement col·locant
tots els elements que estan escampats pel terra fins a
completar un arbre.
Continguts que es treballen
Classificar les matèries de genèric a específic.
Aprendre a identificar conceptes relacionats.
Famílies de paraules.
Com es juga
Partida individual:
El jugador es troba amb un arbust que només té un tronc (que identifica una gran matèria) amb 2
branques escanyolides, i escampats pel terra hi ha diferents elements (amb les matèries específiques
relacionades amb el tronc).
Els jugadors han d’agafar un d’aquests elements i arrossegar-lo per penjar-lo de la branca. Si
l’element col·locat pot tenir més branques (és un terme més genèric), a l’arbre li creixen tantes
branques com matèries poden trobar els jugadors.
Si es col·loquen elements que no es corresponen amb la seva família, en posar-los cauen a terra o no
fan créixer les branques.
Partida doble:
Cada jugador, comparteix el mateix arbre i els mateixos elements que han de col·locar conjuntament
per fer-lo créixer. Els elements que estan sent arrossegats per l’altre jugador es mostren atenuats per
indicar que no els poden agafar en aquell moment.
És un joc totalment col·laboratiu. L’arbre es completa entre tots dos jugadors.
Nivells
Nivell inicial: 8 fulles a penjar de l’arbre
Nivell mitjà: 10 fulles a penjar de l’arbre
Nivell superior: 15 fulles a penjar de l’arbre
Valors implícits
Les biblioteques contenen gran quantitat d’informació i varietat de materials.
El contingut és independent del format.
Treballar estratègies de cerca: quan busques una informació molt concreta, la pots trobar dins d’un
concepte més general.
Materials d’acompanyament
Diccionaris generals i de sinònims
Fer cerques al Catàleg Aladí per Tema

Fitxa

Observacions
Premis:
- Llibres, música i pel·lícules: representa tots els formats documentals que hi ha a la biblioteca.
- Paper i llapis: representa a la biblioteca com un espai on aprendre i estudiar.
En el primer cas cal fer créixer una de les branques i en el segon s’ha d’aconseguir penjar totes les
paraules a l’arbre per passar a l’escenari següent.
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Consells i trucs:
Al nivell inicial les famílies de paraules estan identificades per colors.
Es guanyen menys punts per cada cop que es desmunten elements per canviar-los de lloc.
Abans de penjar les paraules a l’arbre suggeriu repassar primer tots els elements disponibles per
identificar els més genèrics.

