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Videogames Party

Podem fer servir els que ja coneixem, però també
podem buscar-ne altres. Com més diferents entre
Us proposem organitzar una Videogames Party per ells millor.
a nosaltres i per convidar les nostres amistats. Com
a bons amfitrions i bones amfitriones organitzarem Donarem més o menys punts al videojoc en funció
una festa ben divertida on tothom hi pugui partici- del: preu, publicitat que se’n fa, quantitat de persones que hi poden jugar, franja d’edat a la que està
par.
dirigit, temps de joc, si es necessita accessoris, si es
requereix moltes habilitats, quantes i quines icones
Brainstorming
Es tracta que cadascú presenti els seu videojocs o d’avisos té. Amb les dades recollides triarem els vijoc online preferit i les raons de per què és així . Si- deojocs per a la festa, sempre intentant que hi hagi
guem creatius! Ho podeu fer amb un petit vídeo, jocs per a tothom.

Activitats

Presentació
Per què són tant atractius els videojocs? Els colors, les lletres, les imatges, els sorolls, les històries que expliquen estan pensades per atraure la nostra atenció. Però ens hem
fixat bé en la informació que conté les caràtules? Quin significat té? Coneixem tots els tipus de videojoc? Alhora de
comprar un videojoc sabríem triar el que més ens convé?

Objectius educatius
1. Conèixer els diferents tipus de videojoc i la informació que
conté les caràtules, més enllà de l’anunci publicitari.
2. Fer-nos reflexionar sobre els diferents desitjos i gustos al
voltant dels videojocs i quines sensacions ens aporten.
3. Reflexionar sobre quin ús col·lectiu podem donar als videojocs.
4. Fer ús de diverses eines plàstiques i audiovisuals per
transmetre les decisions consensuades pel grup.

amb un pòster o fotografies, portant el joc al grup,
etc.
Quiz
Prepararem un joc de preguntes sobre la informació
que ens aporta les caràtules dels videojocs o les portades dels jocs online. Què signifiquen les icones de
les caràtules? Quins tipus de videojocs existeixen?
Qui en sabrà més... A l’apartat de recursos trobareu

informació relativa a aquesta qüestió.
Videogames Tester
Els videogames tester són professionals que es dediquen a provar els videojocs i els hi posen nota.
Farem un estudi dels videojocs que volem fer servir
per a la festa.

Videogames Party
Muntarem una tarda d’oci al voltant del videojoc.
Farem difusió als nostres amics i amigues a través
de les xarxes socials o creant una invitació per repartir. Exposarem el nostre estudi sobre els videojocs per mostrar el què hem aprés i les nostres conclusions. I comprovarem si els videojocs que hem
escollit han funcionat. Quins nervis!

M

L
1

http://projectes.esplai.org/b612

Títol de l’activitat

Planeta Desig
2013-2015

Eix artístic: Els Top Ten

Valoració

Proposem que els resultats de l’estudi dels diferents videojocs així com els criteris de valoració
que hem fet servir es mostrin als convidats de la
festa i a través de xarxes socials. Pot ser l’elaboració d’un Top Ten de videojocs ja sigui en format
paper, digital o audiovisual. La imaginació no té
límits!

És important que es faci una valoració no només
de l’activitat en si, sinó també de tot allò que han
après i descobert.
Identificació de les creences i emocions que
ens generen els videojocs.
La importància de valorar el jocs per altres criteris a més a més de la publicitat que ens arriba.
Tenir en compte els gustos de tothom i les característiques de la festa a l’hora de triar els
videojocs .
Fer ús d’estratègies de cooperació per preparar
i organitzar la festa.

L’anunci dels resultats de l’estudi dels videojocs es
pot exposar a la web o al bloc de l’esplai i/o fer
uns tríptics informatius per repartir. Sempre incloent informació sobre els criteris que hem fet servir. És important que el suport que trieu per fer
difusió (mural, díptic, vídeo, fotografia, etc.) sigui
proporcional al temps que hi podeu dedicar i als
coneixements que tinguin els nois i noies.
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Recursos
Per saber sobre les icones...“Triar els videojocs i ferlos servir bé” Web de l’Agència Catalana del Consum.
h p://www.consum.cat/recomanacions/
recom_videojoc/

Web sobre la PEGI (Informació Paneuropea sobre
Jocs) on podeu fer servir el buscador de jocs segons
diverses classificacions.
h p://www.pegi.info/es/index/id/521

“Una ciutadania crítica”
h p://ciutadaniacri ca.wordpress.com/videojocs‐
juguem‐a‐ser‐dolents/

Web sobre l’esdeveniment Gamestorming (6 al 8 de
desembre).
h p://www.gamestorming.org/index.php?art=10

Més idees!

Els videojocs
poden ser lloga
ts o de casa.
Existeixen mo
ltes tipologies
i està bé que
puguem conè
ixer com més
tipus millor.
Aquí trobareu
molta informac
ió sobre els
videojocs i els
gèneres amb q
ue els podem
c l a s s i
f i c a r :

projecteblank
h p://
.wordpress.com
/category/assa
‐teoric/videoj
ig
ocs/generes‐d
e‐videojocs/
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