FEM EL NOSTRE TRIVIAL

El divendres 2 de setembre cal entregar a la consergeria
del centre:
 LES PREGUNTES DEL JOC DEL TRIVIAL.
 LES INSTRUCCIONS DEL JOC
 L’ANUNCI PUBLICITARI.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Aquestes activitats estan pensades per fer-les a l’aula, però en el teu cas, les hauràs de
fer a casa i organitzar-te tu mateix/a el ritme i horari de treball
1. Llegir tota la informació sobre el treball i planificar i tenir clares les diferents
tasques que cal fer.
2. Fer 10 preguntes (com a mínim) de les sis matèries que tu triïs del teu curs d’ESO.
3. Fer les normes del joc. Primer pots començar fent un esborrany i, quan creguis que
ja estan clares, passar-les a ordinador.
4. Fer un anunci publicitari del joc.
Aquestes són les activitats que tu hauràs de fer. A continuació, trobaràs l’explicació
més detallada de com fer cada una d’elles.

NORMES PER FER ELS TREBALLS
El trivial és un joc de preguntes que es classifica en diferents temes.
COMPOSICIÓ DEL JOC: El joc es composa d’un tauler, un dau, targetes de preguntes i
respostes, 4 fitxes de jugadors i 24 falques de puntuació.
OBJECTIU DEL JOC: L’objectiu del joc és aconseguir respondre correctament una pregunta de
cada tema, quan la fitxa cau en les caselles principals.

PREGUNTES DE DIFERENTS TEMES



Has d’inventar les preguntes. Cal que triïs sis matèries que has cursat a ESO i, com a mínim,
caldrà que facis 10 preguntes de cada matèria (amb la seva resposta, evidentment).
Les preguntes aniran presentades en un document fet amb ordinador, agrupades per
matèries, amb la seva corresponent resposta.

NORMES DEL JOC


Has de redactar les regles del joc, per tant, tu mateixa pots decidir regles més
específiques, tenint en compte l’objectiu principal del joc. Les instruccions del joc han
d’estar redactades en català i passades a ordinador.

ANUNCI PUBLICITARI: (en anglès)
Per donar a conèixer el teu joc has de preparar un anunci en anglès que serveixi per
publicitar-lo.

LLIURAMENT DELS TREBALLS
Normament, lliuraries aquest treball l’últim dia, al final del crèdit, amb una exposició
oral. Com que el teu cas és una mica diferent, l’hauràs de lliurar el divendres 2 de
setembre.
Excepcionalment, no faràs la presentació oral.
Per a qualsevol dubte, pots enviar un correu a: mrogla@iesbaixamar.com.
I ara... ànims i a treballar!

