
Consideracions prèvies

Edat: les indicacions d’edat dels videojocs (https://pegi.info/es) tenen en compte només
la idoneïtat segons l’edat, però no l’habilitat. Nosaltres hem intentat tenir present les dues
coses. 

Idioma: només l’indiquem quan sols es troba en anglès i és essencial per poder seguir
el fil narratiu de la història.

Espais de joc i compraventa: pàgines com Steam, Itch.io, Epic Game o Origin us
poden ajudar a ampliar el ventall de videojocs, oferint-vos propostes alternatives als
videojocs més comercials: autors premiats, estètiques molt diverses, i plantejaments
que us sorprendran (jocs narratius, d’exploració, col·laboratius, trencaclosques, enginy,
humor...).

Preu: a les xarxes podeu trobar jocs gratuïts de més o menys qualitat. Els videojocs,
però, com tot l’oci cultural, tenen un preu que reverteix en els artistes creadors.  El preu
que us adjuntem és aproximat. Si seguiu les plataformes de videojocs sovint hi ha ofertes
molt interessants.

 

FICCIÓ DIGITAL
 videojocs per jugar en família

Les històries de ficció també ens arriben en format digital, i no només en forma de llibre
electrònic, sinó també a través dels videojocs. Et deixem algunes recomanacions de jocs
que pots compartir en família a través de diferents dispositius, seguint els mateixos
criteris de qualitat i diversitat que tenim en compte a l’hora d’escollir llibres, cinema o
música.
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Untitled Goose Game
 
Una oca lladregota. Molt curiós. 
Ajuda l’oca a robar alguns objectes de diferents escenaris.  Un joc divertit,
d’observació i enginy, ideal per jugar acompanyat de la família, que ben segur
ajudarà a trobar les millors estratègies per distreure les pobres víctimes de l’oca
lladre.  
Plataforma: PC, Play Station, Xbox, Nintendo Switch. Preu aproximat: 16 €

Metamorphabet
 
Domestica les lletres i aprèn anglès! Per als més petits.
Les lletres de l’abecedari van apareixent i cada vegada que premem la pantalla
s’animen i es transformen en un joc de descoberta d’objectes i paraules
relacionades amb la lletra. Malgrat el seu rerefons didàctic, pesa molt més la
imaginació desbordant i el joc surrealista. 
Plataforma: Android, iOS. Preu aprox. 4,99 €

What the golf
 
Premiat. Esbojarrat. De ficar la piloteta al forat. 
En aquesta paròdia del joc del golf ens tocarà passejar per diferents camps de
golf i haurem de ser capaços d’enfrontar-nos a reptes ben estrambòtics,
segurament molt poc normatius! Qui o què pot acabar dins el forat és una cosa
difícil de preveure...
Plataforma: Nintendo Switch. PC. Preu aprox. 15 €

Monument Valley I i II
 
Per a fans d’Escher. Arquitectura impossible. Trencaclosques i poesia.
Es tracta d’un joc de trencaclosques que juga amb la perspectiva, inspirat en
l’obra de M.C. Escher, els gravats tradicionals japonesos i l’arquitectura. A
mesura que els resolem s’introdueixen noves mecàniques de joc, amb una
dificultat equilibrada i permeten gaudir de l'experiència. 
Plataforma: Android, iOS. Preu aprox. 3 €

Et recomanem

Mini-Zoo
 
Deixa’t sorprendre i juga amb tota una colla d’animals. Per als més petits.
Narració de vint-i-una petites històries protagonitzades per animals, dibuixats
amb un traç negre gruixut. Prement o lliscant el dit per la pantalla podreu
interactuar amb tots ells, de forma molt intuïtiva, per descobrir nous moviments,
deixar-se sorprendre i provocar alguns disbarats ben divertits.
Plataforma: Android, iOS. Preu aprox. 2,99 €

https://metamorphabet.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.foxandsheep.pettingzoo&hl=es
https://goose.game/
http://whatthegolf.com/
https://www.monumentvalleygame.com/mv1


Pikuniku
 
Molt mono. Tipus trencaclosques i reptes. Guió i diàlegs molt divertits.
Un joc entretingut i divertit, basat en l’exploració, els puzles i les plataformes.
Controles una criatura, temuda i venerada, que es desperta del seu somni
mil·lenari per trobar-te amb els estranys i colorits habitants d’un món enorme i
interconnectat, ple de reptes, puzles, secrets i masmorres. 
Plataforma: PC, Nintendo Switch. Preu aprox. 11 €

Chuchel
 
Divertit. Trencaclosques i petits reptes per intentar recuperar una cirera.
Un “joc” per a tots els públics i una aventura minimalista amb un gran disseny
gràfic, divertida i sorprenent. Chuchel, una simpàtica criatura, ha de recórrer
trenta escenes per poder recuperar la seva cirera i es trobarà amb una sèrie de
jocs desafiament, sempre molt senzills.
Plataforma: PC, Android, iOS. Preu aprox. 10 €

Hidden Folks
 
Cerca i intuïció de forma interactiva. 
Hidden Folks és un joc d'objectes ocults. Cal cercar gent, animals i objectes
amagats en diferents paisatges dibuixats a mà. Es pot interactuar amb els
diferents elements que componen les diferents escenes.
Plataforma: PC, Android, iOS, Nintendo Switch. Preu aprox. 4,49 €

Journey
 
Molt ambiental. Bones crítiques.
Journey és un joc aventura indie on el jugador controla un personatge que va
viatjant pel desert en direcció a una muntanya que es veu a la llunyania. Es
poden descobrir altres jugadors durant el viatge. Journey ha guanyat diversos
premis, com ara el Joc de l’any i la seva banda sonora va rebre la millor
puntuació a Visual Media als premis Grammy 2013.
Plataforma: PC, Play Station 4. Preu aprox. 15 €

Gorogoa
 
Tipus trencaclosques, jugant amb les perspectives. Molt bonic.
Un joc de trencaclosques únic, on hem d’alinear les vinyetes com si fos un còmic
per crear noves imatges i progressar. La mecànica és fascinant, igual que el seu
art, dibuixat a mà, recordant els llibres il·lustrats de literatura infantil.
Unànimement aclamat per la crítica.
Plataforma: PC, Android, iOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch 
Preu aprox. 15 €

Et recomanem

https://amanita-design.net/games/chuchel.html
http://gorogoa.com/
https://pikuniku.net/
https://hiddenfolks.com/
https://www.epicgames.com/store/es-ES/product/journey/home


Et recomanem

Arise. Simple Story
 
Un viatge emocional i sobre els records
Arise és un videojoc desenvolupat a Barcelona. L’aventura comença en una pira
funerària, després una llum misteriosa ens crida des d’una muntanya nevada i
s’inicia una aventura que ens portarà a reviure diferents moments de la nostra
vida.
Plataforma: PC, PlayStation 4, Xbox One. Preu aprox. 20 €

Biblioteques de Granollers

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00477623
https://arise-game.com/
https://www.granollers.cat/cultura/biblioteques-granollers
http://www.diba.cat/biblioteques/
http://www.granollers.cat/
http://wp.granollers.cat/lablletresimatges/
http://issuu.com/bibliotequesdegranollers
https://twitter.com/bibliotequesgr
https://www.youtube.com/channel/UC8XcDJ5LKkYORXkAZlM4wkg
http://instagram.com/biblioteques_granollers/

