
Mindcraft: 

Fabra i Coats i Sol i Ombra

Estàs a punt de posar-te a construir 
meravelles, però abans de fer servir els 

píxels, és important observar les totxanes 
del recinte de Fabra i Coats. En aquest 
quadern hi trobaràs algunes pistes per 
investigar els racons de Fabra i Coats. 

Fes-lo servir per guiar-te i prendre notes 
de totes les idees que se t’acudeixin. 

Seran molt importants quan ens posem mans a 
l’obra o mans al teclat.
Ens veiem a Minecraft!

instruccions per començar a jugar:

• Per començar, has d’escollir una zona del recinte. Al 
mapa de Fabra i Coats hi ha 5 zones marcades amb colors 
diferents. Ves fins a la zona que hagis escollit. Ja hi ets?

• Un cop hi siguis, aguanta el comecocos amb el polze i 
l’índex de cada mà, i obre i tanca el joc comptant tants 
números com lletres tingui el color de la zona on et trobes 
(per exemple, si és la zona de color V-E-R-D, has de comptar 
fins a 4 perquè té 4 lletres, si és la zona de color A-M-A-
R-I-L-L-O has de comptar fins a 8 perquè té 8 lletres, etc.)

• Un cop hagis comptat, veuràs que el comecocos queda obert 
amb 4 números visibles. Escull un dels números que vegis i 
obre aquesta pestanya per descobrir quin és el repte que 
amaga. 

• Veuràs que et proposem que facis una acció dins de la zona 
del recinte on et trobis. Al quadern que tens a les mans, hi 
ha caselles per poder anotar les teves observacions sobre 
l’espai. Poden ser dibuixos o escrits, com tu prefereixis.

 
• Escull una altra zona del recinte i repteix les instruccions 

i els reptes que amaga el comecocos fins que hagis visitat 
les 5 zones. 

• Quan hagis acabat, si tens una càmera fes una foto de les 
teves observacions i notes i envia-la a fabraestiu@gmail.com
No llencis el quadern, t’anirà molt bé per pensar  
construccions el dia del taller de Minecraft!



OBSERVACIONS


