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Solucionari i guió de l’escape room per al
professorat Pregó dels infants 2020-2021
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1. Funcionament de la partida
A l’inici de l’acte, es visualitza el vídeo de la Lectura del pregó. Un cop acabat, la Laia
planteja un repte:
El monstre de la vulneració dels drets ha robat uns objectes que són essencials per
jugar perquè els nens i nenes d’arreu del món no puguin jugar mai més. Aquests
objectes es troben al seu cau, molt ben amagats.
L’objectiu dels nens i nenes és anar a la casa del monstre per recuperar els objectes.
Per fer-ho, s’hauran de dividir en grups de superherois i superheroïnes. Si
aconsegueixen trobar els objectes, faran un joc final per celebrar la victòria.
Els i les alumnes es reparteixen en 4 grups i cada un d’ells rep un enllaç a un entorn
digital1 i una sèrie de materials.
L’entorn digital representa la casa del monstre. A dins, els infants han de buscar els
objectes i, quan en trobin un, superar un repte per recuperar-lo. L’entorn digital només
serveix com a validador, és a dir, planteja el repte i rep la resposta. Tota la informació
necessària per resoldre els enigmes es troba als materials físics que té cada grup.

1

L’entorn digital s’ha elaborat amb Genially, una eina que permet generar presentacions interactives:
https://www.genial.ly/es.
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2. Inici
La dinàmica està plantejada com un joc d’escapada (escape room). Per començar, el
o la docent posa els i les alumnes en context introduint la narració següent:
“El monstre de la vulneració dels drets ha vingut a la terra per robar uns objectes que
tots els nens i nenes del món necessiten per jugar. Ho ha fet perquè cap infant pugui
tornar a divertir-se mai més a casa.
Com a superherois i superheroïnes que sou, la Laia us ha fet un encàrrec. Haureu de
posar-vos per grups i recuperar els objectes. Si ho aconseguiu, tots els nens i nenes
del món podran tornar a jugar.
Per començar, heu d’obrir aquest enllaç: bit.ly/2021pregó
A dins hi trobareu la cova del monstre. Té 10 habitacions. Hi ha habitacions que tenen
objectes i reptes que haureu de superar, i n’hi ha que no, però totes us donen
informació important.
Veureu que hi ha una porta on diu “porta final”. Quan hagueu aconseguit recuperar
els 5 objectes, aquesta porta es desbloquejarà perquè pugueu entrar a fer l’últim
repte.
Una vegada hagueu completat la missió, jugarem a un gran joc per divertir-nos i
celebrar la victòria.
Esteu preparats?”
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3. Les sales
Els infants obriran l’enllaç de Genially i hi trobaran el cau del monstre de la vulneració
dels drets. A dins estaran amagats els 5 objectes que han de recuperar.
El cau del monstre té 10 sales i cada un d’aquests objectes es troba en una sala
diferent. Per recuperar-los, hauran de resoldre un repte. Tots els reptes es resolen de
forma analògica, l’entorn digital només serveix per plantejar el repte i validar-ne la
solució. Per fer-ho, tindran un document físic.
Al final, una vegada hagin resolt tots els reptes, hauran d’accedir a l’última sala, que
té 3 cofres que caldrà obrir. Per obrir-los, els nens i nenes hauran de buscar unes
pistes que estaran amagades per les 10 sales.
Una vegada hagin trobat els 5 objectes i hagin aconseguit obrir els 3 cofres, hauran
completat la missió.
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3.1. Sala 0 - Inici del joc
En aquesta sala els infants es trobaran 10 portes que hauran d’obrir d’una en una.
Cada vegada que resolguin un repte, desbloquejaran la següent porta. De les
primeres 9 portes, n’hi ha 5 que tenen repte associat i 4 que només tenen pistes per
resoldre el repte final, que és la porta número 10.

Les portes que tenen repte associat són (d’esquerra a dreta):
Porta 1 (1a de dalt) - Sala dels cofres
Porta 4 (4a de dalt) - Passadís secret
Porta 5 (5a de dalt) - Sala d’operacions
Porta 7 (2a de baix) - Sala dels nens
Porta 9 (4a de baix) - Sala de màquines
Porta 10 (5a de baix) - Repte final
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3.2. Sala 1 - Sala dels cofres

Cofre correcte (el del mig) - Si l’objecte voleu recuperar amb l’objectiu de tornar a
jugar, fixeu-vos bé en totes les informacions perquè el cofre bo haureu de trobar.
Com solucionar-ho - Al document físic els nens i nenes hi trobaran 4 peces de color
marró. Hi ha trossos de frases de diferents colors. Si les combinen seguint l’ordre de
colors que tenen apuntat al primer full, trobaran la frase correcta. Un cop la tinguin,
només hauran de seleccionar el cofre bo.
En què s’han de fixar:
● El corb els servirà per obrir el cofre blau del repte final.
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3.3. Sala 2
Aquesta sala no té cap objecte amagat ni cap repte associat, només una o més pistes
per obrir els cofres.

En què s’han de fixar:
● La paraula “amics” els servirà per obrir el cofre verd del repte final.
● El pentàgon els servirà per obrir el cofre vermell del repte final.
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3.4. Sala 3
Aquesta sala no té cap objecte amagat ni cap repte associat, només una o més pistes
per obrir els cofres.

En què s’han de fixar:
● L’aranya els servirà per obrir el cofre blau del repte final.
● El triangle els servirà per obrir el cofre vermell del repte final.
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3.5. Sala 4 - Passadís secret

Paraules - jugar, cantar, estudiar i ballar
Com solucionar-ho - Al document físic els nens i nenes hi trobaran 4 trossos de
llibreta. En aquestes llibretes hi ha lletres marcades amb colors. Si ajunten les lletres
trobaran 4 paraules. Quan les posin en l’ordre de colors que hi ha al primer full,
trobaran la solució. A continuació només hauran de seleccionar el botó que té les
paraules correctes.
En què s’han de fixar:
● El ratpenat els servirà per obrir el cofre blau del repte final.
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3.6. Sala 5 - Sala d’operacions

Codi de colors - O OOOOOOO
Com solucionar-ho - Al document físic els nens i nenes hi trobaran una graella amb
números i codis de colors associats. Els infants que observen la pantalla han de dir
als altres el número que hi veuen. Els que tenen el document físic han de buscar el
codi de colors que té associat aquell número i dir-lo als altres perquè puguin introduirlo al Genially.
En què s’han de fixar:
● La paraula “nit” els servirà per obrir el cofre verd del repte final.
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3.7. Sala 6
Aquesta sala no té cap objecte amagat ni cap repte associat, només una o més pistes
per obrir els cofres.

En què s’han de fixar:
● La paraula “silenci” els servirà per obrir el cofre verd del repte final.
● L’heptàgon els servirà per obrir el cofre vermell del repte final.
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3.8. Sala 7 - Sala dels nens

Ordre correcte dels dibuixos - És el que veieu a la imatge.
Com solucionar-ho - Al document físic, els nens i nenes hi trobaran 5 dibuixos per
fer unint uns punts numerats (en ordre ascendent). Aquests dibuixos estan numerats
de l’1 al 5. Quan completin els dibuixos i els posin per ordre, veuran en quin ordre els
han de col·locar a la sala.
En què s’han de fixar:
La paraula “fred” els servirà per obrir el cofre verd del repte final.
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3.9. Sala 8
Aquesta sala no té cap objecte amagat ni cap repte associat, només una o més pistes
per obrir els cofres.

En què s’han de fixar:
● L’àguila els servirà per obrir el cofre blau del repte final.
● L’hexàgon els servirà per obrir el cofre vermell del repte final.
● El quadrat els servirà per obrir el cofre vermell del repte final.
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3.10. Sala 9 - Sala de màquines

Frase que han d’escriure - “Heu aconseguit desxifrar el missatge”
Codi Morse amb la frase - .... . ..- .- -.-. --- -. ... . --. ..- .. - -.. . ... -..- .. ..-. .-. .- .-. . .-.. - .. ... ... .- - --. . (Aquest és el codi que sonarà a la pista d'àudio).
Com solucionar-ho - A la sala els nens i nenes hi trobaran una pista d’àudio, que és
un missatge en codi Morse. Al document físic hi ha un convertidor a abecedari normal.
Quan facin la conversió correcta, els apareixerà un missatge i l’hauran d'introduir a la
pantalla.
Si responen correctament, trobaran un número que els indicarà quin polsador han de
prémer per recuperar l’objecte: el 2835.
En què s’han de fixar:
● La paraula “foscor” els servirà per obrir el cofre verd del repte final.
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3.11. Sala 10 - Repte final

Cofre blau – Quins animals hi ha amagats a la cova del monstre? Poseu-los en ordre
alfabètic.
Solució: àguila / aranya / corb / rata / ratpenat
Cadenat: 003
Cofre verd - Quines paraules heu pogut veure a la cova del monstre? Ordeneu-les
de més gran a més petita, segons la mida de la lletra.
Solució: foscor / amics / nit / silenci / fred
Cadenat: 105
Cofre vermell - Quines figures geomètriques heu trobat a la cova del monstre?
Ordeneu-les per nombre de costats.
Solució: triangle / quadrat / pentàgon / hexàgon / heptàgon
Cadenat: 202
Com solucionar-ho - Repartides per les 9 primeres sales hi ha 15 pistes, 5 per a
cada un dels cofres. Els infants han de buscar aquestes pistes i respondre la pregunta
que els fa cada cofre.
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Si responen correctament, trobaran un número que els indicarà quin polsador han de
prémer per recuperar l’objecte.
http://www.elpregodelsinfants.cat/
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