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

Reparar en Bit
Objectiu del joc
En Bit ha tingut un accident a la mina i està desmanegat.
L’objectiu del joc és reparar en Bit fent servir les eines i els
manuals que ens presten els miners de la biblioteca.
Continguts que es treballen
El servei de préstec: concepte de renovació, retorn dels documents a temps, limitació de documents.
Com es juga
Partida individual:
En Gènius és l’encarregat de reparar en Bit. Per fer-ho ha de triar les peces exactes que van passant
per la cinta transportadora. Per fer ús de cada peça, ha de demanar el corresponent manual en
préstec, que en PlayMe s’encarrega de portar-li.
Tres és el nombre màxim de manuals que pot tenir en préstec simultàniament. Si el jugador vol un
quart manual haurà de retornar un dels que tingui en préstec en aquell moment.
Cal tenir en compte el temps límit de préstec (el comptador sempre va de 30 a 0, tot i que la velocitat
depèn del nivell del jugador). El jugador pot renovar el manual (botó [R]) si ho creu convenient o
retornar-lo (botó [T]) si no vol tornar-lo a fer servir.
Si s’esgota el temps, el Bit torna a desmuntar-se i el jugador ha de començar la partida de nou.
El joc ofereix la possibilitat de demanar una pista que mostra una de les peces que permet arreglar
una part del robot, però cal anar en compte ja que descompta punts cada cop que s’utilitza.
Partida doble:
Només hi ha un Bit per reparar i un Gènius a qui ajudar, però cada jugador té un PlayMe a qui
demanar manuals i uns temps per tornar-los.
Hauran de procurar no solapar-se ni repetir manuals per ser més eficaços (si un usuari té el manual
d’una peça, l’altre jugador haurà d’esperar que aquest el retorni).
Si un dels jugadors no torna un manual a temps en Bit es desmunta i han de tornar a començar.
Nivells
Nivell inicial: completar el robot (10 peces), amb l’ajuda de 6 eines de les quals 4 són vàlides
(depenent de la peça a arreglar). Temps ralentit.
Nivell mitjà: completar el robot, amb l’ajuda de 6 eines. Es rebaixa la proporció d’eines vàlides a 3 (en
funció de la peça a arreglar).
Nivell superior: completar el robot, amb l’ajuda de 6 eines. Es rebaixa la proporció d’eines vàlides a 2
(en funció de la peça a arreglar).
Valors implícits
El valor del servei, valorar les coses que et deixen, les has de cuidar i tornar en un temps determinat.
Acceptar les normes per a la convivència i el bon funcionament dels serveis de les biblioteques.
Materials d’acompanyament
Normativa de préstec de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. [en línia].
<http://www.bibliotecavirtual.diba.cat >. [Consulta: 15 de desembre de 2012].

Fitxa

Observacions
Premis:
- El carnet de la biblioteca: amb el carnet es pot accedir a tots els recursos de la biblioteca i gaudir
de descomptes en moltes activitats.
- Una brúixola: els bibliotecaris ajuden a resoldre i trobar tot el que es busca
En el primer cas cal renovar un préstec i en el segon han de muntar al Bit per passar d’escenari.
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Consells i trucs:
Cal anar en compte que no s’esgoti el temps d’un dels manuals en préstec, si això passa es guanyen
menys punts en tornar a muntar al Bit. Per això és important renovar o tornar els manuals a temps.
Es poden demanar pistes per saber quina peça necessites en aquell moment per muntar al Bit, no
obstant cada vegada que s’acciona aquesta opció es perden punts.

