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

Cercar la clau
Objectiu del joc
Joc basat en plantejar cerques simulades del Catàleg Aladí.
L’objectiu del joc és aconseguir les claus secretes que obriran la
combinació de la porta per poder continuar el joc.
Continguts que es treballen
Utilització dels cercadors, en concret conèixer el Catàleg Aladí, el catàleg col·lectiu de la XBM.
Fer cerques simulades al Catàleg Aladí, per conèixer les seves funcionalitats.
Donar a conèixer i aprendre a cercar obres recomanades per a cada edat.
Com es juga
Partida individual:
El jugador ha de cercar correctament al cercador la informació que apareix a la llibreta.
Si no introdueix la cerca de forma correcta rep pistes sobre l’error:
- Cerca per títol: el títol s’ha d’escriure sencer i sense l’article inicial.
- Cerca per autor: s’ha d’escriure primer el cognom o cognoms de l’autor seguit pel nom.
Es tenen en compte els signes de puntuació i accents. No es contemplen les majúscules.
Si introdueix la cerca de forma correcta obtindrà un paràgraf del document cercat amb una paraula
ressaltada que haurà d’introduir en el pany electrònic.
Una vegada hagi aconseguit introduir les diferents claus podrà accedir al següent joc.
Partida doble:
Aquest joc l’han de resoldre per separat, però els jugadors saben si el seu company l’ha superat.
Nivells
Nivell inicial: realitzar dos cerques per títol. Només cerquen títols sense article (per no afegir aquesta
dificultat).
Nivell mitjà: realitzar tres cerques per autor o títol (sense article).
Nivell superior: realitzar tres cerques per autor o títol (amb article).
En els tres nivells se cerquen llibres recomanats per a cada edat corresponent.
Valors implícits
Foment de la lectura amb obres recomanades per a cada edat.
Elements que identifiquen els documents: autor, títol, editorial, col·lecció, ISBN, signatura.
Materials d’acompanyament
Catàleg Aladí [en línia]. <http://aladi.diba.cat/screens*cat/genius_cat.html> [Consulta: 15 de desembre
de 2012].
Explicar què són els articles per poder fer les cerques per títol.

Fitxa

Observacions
Premis:
- El globus terraqui: un espai a la seva mida per descobrir el món sencer.
- Un ratolí: representa els serveis virtuals on trobar tota la informació en un sol clic.
Cal introduir totes les cerques al pany de forma correcta per poder accedir al següent escenari.
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Consells i trucs:
La puntuació depèn del nombre d’errors, com més intents es necessitin per fer la cerca, menys punts
es guanyen.

