Manual de joc
Consideracions prèvies:
Per jugar és imprescindible disposar d’un smartphone amb giroscopi, connexió de dades 3G o
4G, bateria carregada i GPS activat.

1º: Descarregar l'aplicació Layar AR.
Descarrega l’aplicació des de la botiga virtual del teu
smartphone (App Store o Google Play d’Android). Es diu
Layar i és gratuïta. Ho pots fer captant el codi QR del
llibre o el mapa.

2º Cerca la capa d'El Quadern d'en Pierre.



Obre el menú principal i pressiona sobre Geo Layers.
Fes clic sobre “Buscar capa” escriu "Pierre". Un cop descarregada podràs accedir a la
informació de la capa.
Menú principal

3º Primers passos amb la capa.
 El primer que hem de fer es configurar la capa que ens
permetrà jugar.
 Haurem de seleccionar la distància a la que es veuran els
punts d'informació (distància de 1.5 km) i les categories que volem
veure, cada capítol engloba un territori en concret. La Mallerenga
petita: Gósol; Els transhumants: Porta; Les trementinaires: Tuixent;
Les dones d'aigua: Porté-Puymorens i Queviures medievals: Bagà.
 Donar-li a acceptar o Ok.
 Recomanem tindre sempre seleccionades les categories
Geopuzzle i Punts d'inici.

4º Familiaritzat amb la capa
 Aixeca el mòbil per veure la pantalla del mòbil com si es
tractes de la càmera de foto.

 El radar ens indicarà visualment la posició dels diferents
punts, que inclou una icona i un text (a la part superior apareix el
nombre total de punts corresponen al capítol).

 Els punts mostren informació
sobre l'espai: Pistes per resoldre les
preguntes,
informació
interessant,
converses d'en Pierre... Cada capítol te
un color de icones diferent.



A la part superior dreta, podem desplegar un menú (a
prop del logo) que ens permet relacionar-nos amb la
capa: Mapa, compartir, prendre fotografies, filtres
(configurar de nou la capa) i informació sobre la capa.

 Si piquem sobre el mapa, la pantalla canvia i podrem
veure la nostra posició i la ubicació dels punts.



Llegenda de punts:
Queviures medievals
Les trementinaires

La mallerenga petita

Els transhumants

Les dones d'aigua

Punts d'inici

Geopuzzle

5º Inici i dinàmica del joc.









Accedeix de nou a la capa "Pierre" de Layar.
El joc consisteix en completar el full del "Quadern" amb les respostes ajudant-se de les
pistes que aporten els punts.
Veuràs 3 tipus de punts: #Punt d'Inici, #Geopuzzle i els del capítol corresponen; que
representen varies formes de jugar.
Lloc de Pregunta-Resposta
Localitzat el primer punt; #Inici, camina fins a ell (ajudat de la brúixola del mòbil),
selecciona el punt i pressiona sobre els botons que et proporcionen més informació.
Per exemple: Conversa, + informació, pista, pregunta...
Comença a esbrinar pistes, per això hauràs de cercar la resta de punts i apropar-te a
ells. No hi ha un ordre preestablert, pots fer el camí de la manera que vulguis.



Quan arribis a cadascun dels punts, llegeix o escolta atentament la informació
d'aquests. La pregunta i la resposta estaran lligades a aquella posició geogràfica.



Escriu la resposta als mots encreuats del "Quadern".





Un cop completat tot el recorregut obtindràs la
contrasenya corresponen al capítol i que et permetrà,
si realitzes tots el capítols resoldre el trencaclosques
final al web.
En paral·lel podeu jugar a la cerca del Geopuzzle i
Geocaching.

6º Geocaching i Geopuzzle.
Geopuzzle:
Representats amb un icona amb fons blanc i lila als margenes. Aquest icona té
informació molt vàlida per trobar el cache amagat.
Per jugar a trobar el Geopuzzle, cal seleccionar-lo a la capa layar, fer clic sobre el punt i
caminar fins on es indiqui el joc.
Localitzada la posició, ajudat de la informació addicional que et proporciona el punt per
esbrinar les pistes i trobar el amagatall.
Un cop hagis trobat la capsa, dins trobaràs llibreta + peça.

Geocaching:
Representats amb un icona del mateix color i forma que el capítol, ens permet
accedir a la pàgina web oficial de geocaching. Aquest amagatall està disponible per
tota la comunitat de cercadors arreu del món.
Selecciona el punt de Geocaching amb Layar, camina fins a ell i interactua amb les possibilitats
que t'ofereix: Accedirem a un link que portarà al web de geocaching on trobarem informació
imprescindible per trobar el cache.

