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PC, Mac i Nintendo Switch

Series capaç de sobreviure sent una bona reina i complaure tots
els poders que t'envolten? I voldries complaure tots aquests
poders? Reigns: Kings & Queens és un joc irònic i divertit, situat
en una cort medieval fictícia.

PC, XBOX, PS4 i PS5

Un és un passeig narratiu per l'Edat Mitjana del segle IX nord-
europeu on ens podrem encarnar amb diferents personatges
representatius dels estaments i perfils socials de l'època. 

iOS, PC, Mac, Nintendo Switch, XBOX, PS4 i PS5

A partir de 6 anys 
Benvingut al parc de Pipo, on no hi ha res més a fer que explorar
les seves possibilitats i jugar amb el què hi hagi... Tot i que també
pots ajudar a aquest amable gegant que treu el cap pel forat!

PC i Mac

A partir de 4 anys
Un abecedari i vocabulari on cada lletra cobra vida de la mà del
lector i li ofereix un espectacle visual. Cada nova paraula sorgeix
de la intervenció del lector. 

iOS, Android, PC i Mac

GUIA DEGUIA DEGUIA DE
VIDEOJOCSVIDEOJOCSVIDEOJOCS

A partir de 4 anys
En aquest bestiari il·lustrat pots tocar tots els animals que
vulguis. Et ve de gust canviar de colors el camaleó? Jugar a futbol
amb els micos? T’han dit mai que la lluna és plena de talps i
aranyes? Potser és veritat. Hauràs de comrpovar-ho!

iOS i Android

A partir de 6 anys 
Kart kids és un divertidíssim joc de cotxes en què competiràs
contra un amic i 60 cotxes més en un circuit ple de sots, salts i
obstacles. Vés amb compte i procura no xocar gaire!

PC i Mac

Creus que ets prou hàbil per escalar fins a la meta? Tingues en
compte que ets només una bola amb braços i que potser
necessites els teus amics per aconseguir-ho! Heave Ho és un
divertidíssim joc per a quatre persones, cooperatiu i competitiu. 

No sabem si això és un joc arcade, una història d'amor
adolescent o un àlbum musical, així que hauràs de jugar per a
descobrir-ho. Deixa que Sayonara Wild Hearts t'acompanyi,
cançó a cançó i pantalla a pantalla.

1 o 2 jugadors

1 jugador

1 jugador

1 o 2 jugadors

1 - 4 jugadors

Nintendo Switch1 o 2 jugadors

1 jugador

1 jugador

Has pensat mai com seria el dia a dia d'un artista alemany de
principis del segle XV? Doncs bé, aquest joc és un relat
apassionant d'intriga en què ens encarnarem en Andreas Maler,
un artesà del dibuix ansiós per acabar la seva obra mestra.
Escrit d'una manera deliciosa i il·lustrat com un manuscrits de
l'època, Pentiment és un dels millors exemples recents de la
versatilitat estètica i expressiva del videojoc.

ADULTS

PC i XBOX

1 jugador

El món dels videojocs és molt plural
 però massa sovint es juga molt al mateix tipus

de jocs: de futbol, de guerra, d'habilitats...
Des de la biblioteca t'animem a descobrir un altre

tipus de jocs... n'hi ha per a totes les edats.

PETTING ZOO

METAMORPHABET

PIPO PARK

KART KIDS 

PENTIMENT

HEAVE HO

SAYONARA WILD HEARTS

DISCOVERY TOUR: VIKING AGE

REIGNS: KINGS & QUEENS

A PARTIR DE 12 ANYS



iOS, Android, PC, Mac i Nintendo Switch

Vectronom sembla un joc senzill de plataformes, però no ho és. En
realitat és un joc per ballar! Estigues atent a la música, escolta-la,
sent-la i deixa que el seu ritme et marqui el camí, serà ell qui t'ajudi
a arribar a la meta. 

De 8 a 12 anys

Això no és només un joc. Journey és un viatge per les ruïnes d'un
passat desconegut i una aventura plena d'experiències visuals i
sonores. Acompanya el viatger en el seu transcendental periple de
màgia, d’obstacles i de sorpreses que guiaran el vostre camí.

Gorogoa és un petit trencaclosques que ens explica la història d'un
personatge a través de la seva vida. I ho fa d'una manera molt
especial: enllaçant temps i espais a través de les vinyetes
interactives. Descobreix les connexions entre elles. 

Aquest és un esport en què cada equip ha de mantenir una pilota al
seu propi terreny de joc mentre el rival intenta robar-la i portar-la al
seu propi camp. Tot sembla molt senzill, però no ho és! Cada
jugador és un xurro de carn gegant amb dos caps.

Nintendo Switch i XBOX

A PARTIR DE 12 ANYS

iOS, Android, PC, Mac, Nintendo Switch, XBOX, PS4 i PS5

PC, Mac, PS4 i PS5Aquest joc és una col·lecció de paisatges dibuixats a mà on has
d'observar amb detall què està passant. Què està fent en Kiki el
Mico? Seràs capaç de trobar en Barry l'Apicultor?

A partir de 10 anys
Gnog és la metàfora d’una mudança. Una col·lecció d’històries en
forma de caixes musicals que van desencadenant-se narrativament
a mesura que premem els botons, toquem les palanques i trobem
els seus secrets. 

iOS, PC, Mac, PS4 i PS5

De 8 a 12 anys
Benvinguts al món estrany i poètic de Windosill. Un joc surrealista
de trencaclosques en què acompanyarem un petit cotxe de fusta al
llarg de diversos suggeridors escenaris en què tot el que toques
sembla tenir vida pròpia i res no és el que sembla.

iOS, PC, Mac i Nintendo Switch

Ollie i Bollie acaben d'arribar a la seva masia però tot està fet un
desastre! Les ovelles s'han escapat, el cobert s'ha ensorrat, al cotxe
de pedals li falten les rodes…Per què no els ajudes a arreglar-ho tot?

A partir de 8 anys

De 6 a 12 anys amb ordinador
Més que un joc, Townscaper és una joguina amb la qual construir
poblats. Experimenta i observa com es combinen els blocs que
col·loques donant lloc a sorprenents resultats.

L’únic que vol Chuchel, la protagonista d’aquesta obra, és esmorzar
la deliciosa cirera que té preparada per quan es desperti. Però no
serà tan fàcil com ella creia. Tothom li vol impedir!

A partir de 6 anys

iOS, Android, PC i Mac

iOS, Android, PC, Mac, Nintendo Switch i XBOX

PC i Mac

iOS, Android, PC, Mac i Nintendo Switch

De 10 a 12 anys
Ets un gnom que somia ser astronauta, i un dia l'oportunitat et cau
literalment del cel, com un meteorit. Però aquesta vegada no és una
roca, és una trompeta… Potser li ha caigut a algú així que, per què
no construïm una nau i viatgem per l'espai per tornar-la? 

iOS, Android, PC i Mac PC, Mac, Nintendo Switch, XBOX, PS4 i PS5

Aquest no és el tetris normal, és un tetris on la música i la imatge
ballen al ritme de les nostres peces. Sens dubte, és una de les
variacions del clàssic rus més innovadores que s'ha fet mai. Prova
el “mode viatge” individual per a un meravellós espectacle de
música, llums i tetròminos, o bé, competeix amb els teus amics.

1 jugador

1 jugador

1 jugador

1 o 2 jugadors

1 jugador

1 jugador

1 jugador

1 jugador

1 jugador

2 o 4 jugadors

1 jugador

1 - 4 jugadors PC, Mac, Nintendo Switch, XBOX, PS4 i PS5

1 - 4 jugadors

Mai ha estat tan complicat fer una amanida… i ja no diguem una
hamburguesa! És cert que aquesta no és una cuina normal, que no
ets a casa teva còmodament cuinant i que, a més a més, t’has de
coordinar amb els teus amics. El caos culinari mai ha estat tan
divertit. 

CHUCHEL

TOWNSCAPER

OLLIE & BOLLIE

HIDDEN FOLKS

WINDOSILL

GNOG

SAMOROST 3

JOURNEY

GOROGOA

PUSH ME PULL YOU

VECTRONOM

OVERCOOKED! 2

TETRIS EFFECT: CONNECTED


