Jocs de taula des de casa 🎲🏠

Per als amants dels jocs de taula, us presentem dues
aplicacions per jugar en línia des de casa.

La plataforma per a jugar a jocs de taula en línia. Juga gratis, des del
teu

navegador

a

milers

de

jocs

de

taula.

https://boardgamearena.com/
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Què he de fer per a jugar?
Necessites Internet i un navegador, pots jugar des de qualsevol
dispositiu, en qualsevol lloc. Per accedir punxa dalt a la dreta, en "Iniciar
Sesión". Pots accedir a través de Facebook, Google o registrar-te.

Com funciona?

En "Jugar ahora": trobaràs els teus jocs favorits, aquells que has jugat
recentment.
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En "Noticias" pots veure totes les novetats, els jocs nous que
s'incorporen a la llista, informació sobre la web per a jugar, etc.

En "Juegos" pots buscar filtrant per número de persones que juguen, el
temps de duració de la partida o la complexitat. També per temàtica i
mecànica.

3

En "Comunidad" pots buscar a amics que també tinguen perfil i pots
crear grups. Per exemple, pots crear un grup amb els teus amics i jugar
junts.

Com comence una partida?
Pots jugar en línia, siga en temps real o per torns, contra jugadors de tot
el món. Si jugues en temps real, els teus oponents estan connectats a
la plataforma del joc durant tota la partida. Veuen els teus moviments i
reaccionen a ells immediatament. Com si estiguéreu junts jugant.

Si pel contrari, jugues per torns, els jugadors no necessiten estar
connectats tot el temps. Se'n van i tornen quan els toca jugar. Una
vegada que tots els teus oponents hagen completat els seus moviments,
se't notificarà que és el teu torn. Per a començar a jugar punxa en "Jugar
ahora" i selecciona la manera de joc. Busca el joc al qual vols jugar i fes
clic en el botó "Jugar"
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Una vegada estàs jugant, a la
part dreta del tauler de
joc, trobaràs escrits tots els
moviments de la partida

.
A la part de baix del tauler de joc, trobaràs les instruccions del joc, les
estratègies....

En aquest enllaç pots consultar qualsevol dubte sobre el funcionament
de

la

web,

com

jugar,

els

tipus

de

jocs....

https://boardgamearena.com/faq
A gaudir!
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Plataforma gratuïta per a jugar a jocs de taula en línia. Recrea per
complet l'experiència d'un joc de taula en un ambient digital.
Disponible

per

a

iOS

i

Android.

https://tabletopia.com/

Què he de fer per a jugar?
Necessites Internet i un navegador, pots jugar des de qualsevol
dispositiu, en qualsevol lloc. Pots crear un conter o utilitzar el teu de
Facebook o Twitter. Una vegada dins de l'aplicació trobaràs a la pàgina
principal jocs recomanats, novetats...
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Com funciona?

En l'apartat "Find&Play" trobaràs els jocs que estan esperant algun
jugador per poder començar la partida. Punxa damunt de "Free seat" per
unir-te a la partida.
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Ara punxa damunt de "Join", quan estiguen tots els jugadors començarà
la partida. També pots convidar a jugador a unir-se.

Més avall trobaràs les regles del joc.
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En l'apartat "All Games" es troben tots els jocs. Pots buscar per edat,
nombre de jugadors, temps de durada de la partida o per llengua.
Hi ha jocs de diferents països, però tot i això els entendràs sense
problema.

Per posar un exemple de recerca
filtrarem per idioma. Així
trobarem tots els jocs que hi ha
en castellà.
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D'aquesta manera tu seràs qui cree la sala per a jugar i la resta de
jugadors serà qui entre a la sala que has creat per a jugar. Fent clic
damunt del dau podràs veure en quines sales estàs i entrar a la que
vulgues. Sols podràs estar al mateix temps en dues sales.

També tens l'opció de buscar un joc en el cercador que trobaràs d'alt a
la dreta.

Ja tens les claus principals per poder jugar! Endavant!
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"Per viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre"

Pots enviar suggerències o fer un

A més, pots veure la nostra galeria

formulari per a la sol·licitud de nous

d'imatges.

llibres, sols has de clickar.

Reps aquests correus perquè pensem que poden ser del teu interés.
Si penses que no, escriu-nos i amb llàgrimes als ulls et llevarem de la llista d'elegits.
PERÒ, si no sols no et molesten sino que t'agradaria saber-ne més. Clar! Conta'ns!
Salut!
Maria Vañó Planells
mvanyo@florida-uni.es
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