
Els documents "Advent.pdf", "CAT_La fuga_main.pdf", "Cilindres.pdf" y "Doc de
sobres.pdf" imprès (per a aquest joc només hi ha disponible la versió a color)
Tisores per retallar les missions
Cutter (recomanat)
6 sobres de paper pel joc d´Advent
Retoladors o llapis de colors
Bol de cuina
Una forquilla
Menjar que tingueu a casa, per exemple, un tros de pa, una taronja, etc.
Ampolla de plàstic o tetrabric de llet vuit 
Una guirnalda
Cinta adhesiva per enganxar els sobres i cartells
1 mòbil o tablet amb escàner de codis QR i bona connexió a internet.
La part més important: un o més regals (si hi ha més d'un nen/a) perquè els jugadores ho
puguin  trobar al final del joc. Poden ser llaminadures, llibres, jocs o qualsevol altre regal que us
agradi.

Bones festes! 
Això que teniu a les mans és un conjunt de missions meravellosament nadalenques per
la canalla, que convertiran un dia normal en una aventura emocionant de Nadal. En
aquest document hi trobareu instruccions sobre com organitzar i jugar.

Sobre què tracta aquesta aventura?
El joc està enfocat al reinici el rellotge màgic que desperta les personalitats que entreguen regals
durant aquestes dates. A l'inici de l'aventura, els jugadors rebran un vídeo de la Poppy, la  folleta
encarregada de vigilar el rellotge, que els demana ajuda. Per desgràcia, algunes de les criatures
màgiques que fan funcionar el rellotge s'han escapat i sense elles no pot funcionar.  Per arreglar-lo,
la canalla haurà de completar totes les missions i resoldre els enigmes del joc. Al final, els
participants descobriran el codi que farà que torni a funcionar el rellotge i veuran un vídeo de la
folleta, que els agrairà la feina feta.

Què us cal?

El joc es pot dur a terme a qualsevol moment del dia. Tot i això, com que teniu la versió completa
que conté un joc extra com a calendari d'advent de l'aventura principal, us recomanem que  les
separeu. El joc d'advent té 6 puzzles, i està pensat per fer-ne un al dia. D'aquesta manera creareu 
 molta anticipació per la canalla abans de poder jugar l'aventura principal. 

Important! A l'hora d'imprimir poseu en l'escala "ajustar a pàgina" perquè no es tallin les vores de
les imatges.

**Us recomanem que feu servir els sobres que us proporcionem nosaltres pel joc principal. Els
teniu als documents  imprimibles ("Doc de sobres") i els podeu muntar vosaltres fàcilment.
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Els sobres per a cada amagatall/prova: Heu escriure en cada sobre nom d'un personatge:
L'Esfinx, la Sàtira, la Sirena, el Fènix, el Kraken, Nessi.
Organitzar els sobres: Haureu d'imprimir el document "Advent.pdf" A continuació haureu de
repartir cada pàgina amb el sobre corresponent. Teniu una taula amb un croquis una mica més a
sota, a les pàgines següents. Per fer-ho, aneu a la pàgina següent i seguiu les indicacions. És
possible que calgui que retalleu per la meitat algunes de les pàgines, per això teniu la línia de
puntets. Quan hàgiu acabat, torneu a aquesta pàgina per anar al pas número 3.
Assignar estacions, o amagatalls, per a cada fitxa: Els sobres no requereixen una localització
o amagatall exacte. Podeu entregar-los a la canalla a la mà un cop al dia o deixar-los a un lloc on
els puguin trobar fàcilment, al costat del calendari d'advent de xocolata, per exemple.
Preparar els cilindres: Haureu imprimir el fitxer "Cilindres.pdf" i muntar cada cilindre. Adjuntem
un vídeo instructiu de el muntatge en aquest enllaç: https://youtu.be/KTm9GgsYShM
Amagar les peces del desxifrador: Cada enigma d'advent els premiarà amb una peça d'un
desxifrador de codis, que necessitaran al final de l'aventura principal. Així doncs, assegureu-vos
que  guarden cada una de les parts, ja que les necessitaran més endavant.
Començar a jugar: El joc comença amb un vídeo que haureu de tenir preparat al  mòbil. Posa a
la canalla en context sobre la seva missió. El trobareu a través d'aquest enllaç:
www.cat.escapemisiones.online/LF-adinicio o seguint el codi QR que trobareu a més a baix,
perquè la canalla escolti la història en primera persona. Després d'escoltar-la, entregueu-los el
primer sobre (Dia 1) i ajudeu-los a llegir-la si fos necessari. 

Per on comencem? El més important és que abans de començar a muntar el joc us llegiu aquest
document sencer. No cal que l'imprimiu, però és millor que hi doneu una ullada abans que feu res
més.
 
PREPARATIU JOC D'ADVENT:
El joc d'advent està pensat perquè el jugueu dividit en 6 dies. Podeu deixar les pàgines preparades en
els sobres amb antel·lació i només agafar un dels sobres i muntar els enigmes cada dia.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A la pàgina després de les taules d'explicacions hi teniu una llista amb les respostes a tots
els enigmes, per si la voleu tenir a mà mentre la canalla està jugant.
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Enigma Dia 1:
Els Reis Mags viatgen a les gepes d’aquests animals cada any: Camell
Riu més llarg de l'Àfrica: Nil
Anima adorat pels egípcis: Gat
Sistema d'escriptura egípcia: Jeroglífic
Persona embolicada en benes: Momia
Monument famós d'Egipte: Piràmide
Era com el rei, però a l'Antic Egipte: Faraó
PARAULA FINAL: ENTRADA

Enigma Dia 2: CUINA
Enigma Dia 3: 

Encanteri Licàntrop: Estop*, *Swish*, *Clack. Lletres que calen: E, T, I
Encanteri Banshee: Anver*, *Famea*, *Nohro. Lletres que calen: V, E, O
Encanteri Trol: Gigga*, *Litos*, *Apuff. Lletres que calen: I, L, S
PARAULA FINAL: TELEVISIÓ

Enigma Dia 4: 
Embolcalls de color blau clar: 3
Embolcalls de color groc: 1
Embolcalls de color blau fosc: 2
PARAULA FINAL: SAL

Enigma Dia 5:
Secuencia de los símbolos: daga verda, lletra C; cofre blau, lletra O; pota morada, lletra R; daga
rosa, lletra T; brúixola blava, lletra I, pota groga, lletra N, i ampolla morada lletra A.   →
PARAULA FINAL: CORTINA

Enigma Dia 6: SOFÀ

Solucions d'Advent:

Links que corresponen als codis QR:

Link al vídeo de la folleta Poppy (Advent): http://www.cat.escapemisiones.online/LF-adinicio
Link al àudio de la Sàtira (Advent): http://www.cat.escapemisiones.online/LF-contestador
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Els sobres per a cada amagatall/prova:
Si decidiu muntar vosaltres els sobres, haureu d'imprimir abans l'arxiu "Doc de sobres.pdf". Haureu
de retallar per la línia de puntets, doblegar per la línia discontínua i al final enganxar els dos costats
laterals amb cinta adhesiva.
Si ja heu comprat o aconseguit els sobres: haureu d'escriure-hi el nom del personatge  que
correspongui a cadascun.

Organitzar els sobres: Haureu d'imprimir el document "CAT_La fuga_main.pdf" A continuació haureu
de repartir cada pàgina amb el sobre corresponent. Teniu una taula amb un croquis una mica més a sota, a
les pàgines següents. Per fer-ho, aneu a la pàgina següent i seguiu les indicacions. És possible que calgui
que retalleu per la meitat algunes de les pàgines, per això teniu la línia de puntets. Quan hàgiu acabat,
torneu a aquesta pàgina per anar al pas número 3..
Assignar amagatalls, o parades, per a cada fitxa: Els sobres no requereixen un amagatall concret,
però sí que han d'estar tots al mateix lloc, juntament amb  les quatre parts del rellotge màgic (pag. 14-17).
Aquest serà el punt base, on hauran de tornar cada vegada que la canalla completi una tasca. Adjuntem un
vídeo instructiu de el muntatge en aquest enllaç: https://youtu.be/jBUbeDreC_g Així doncs, hauran de
retornar la fitxa de la criatura màgica al rellotge per poder obrir el sobre de la tasca següent.
Tenir a mà els sis cilindres de l'advent: Els petits necessitaran usar-los per aconseguir la missió.
Amagar el regal: Abans de començar el joc us heu d'assegurar que teniu alguna coseta especial amagada
perquè la trobin com a recompensa per ajudar la folleta Poppy i que teniu col·locada la pista perquè la
canalla el trobi bé al final. Al vídeo, la folleta els ensenyarà un tros de guirnalda com a pista. Això us dona
dues opcions:

Embolicar el regalet amb guirnalda i deixar-lo en un lloc on la canalla el pugui trobar al final.
Embolicar una pista amb guirnalda i que la pista els porti a l'amagatall del regal. Per exemple, un
paperet amb el dibuix d'un penjador, i que el regal estigui amagat al seu armari. 

Començar a jugar: El joc comença amb un vídeo, que introdueix a la canalla a l'aventura principal. Obriu
aquest enllaç www.cat.escapemisiones.online/LF-inicio o seguiu el codi QR que veureu a les
instruccions més a sota. A continuació, deixeu-los que escullin el sobre pel qual volen començar i ajudeu-
los quan ho veieu necessari. És igual en quin ordre resolguin els sobres, ja que al final només
necessitaran l'ordre que els indica el rellotge. A les pàgines següents veuràs les instruccions en un ordre
concret, però no és obligatori.
Muntar la corda d'Ariadna (meitat sup. Pag. 6): Adjuntem un vídeo instructiu de el muntatge en aquest
enllaç: https://youtu.be/oJ7bIa7-V3Q

Per on comencem? El més important és que abans de començar a muntar el joc us llegiu aquest document
sencer. No cal que l'imprimiu, però és millor que hi doneu una ullada abans que feu res més.
 
PREPARATIU JOC PRINCIPAL:
El joc principal està pensat perquè la canalla el jugui de cop, com un escape room més convencional. Això vol
dir que heu de tenir tot el material preparat i amagat abans que comencin a jugar.  

1.
a.

b.

2.

3.

4.
5.

a.
b.

6.

7.

https://youtu.be/jBUbeDreC_g
https://youtu.be/oJ7bIa7-V3Q
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Sobre l'Esfinx i l'Escarabat:
Em trobaràs sota l'arbre de Nadal, o el rebràs pel teu aniversari, què és?: REGAL
Tinc rodes i pedals, cadena i manillar. T'estalvio benzina, encara que et faci suar: BICICLETA
Quart dia de la setmana, sempre està pel mig: DIJOUS 

Sobre la Sàtira i el Minotaure: El dibuix que han d'obtenir al final del laberint és una forquilla.  

Solucions Aventura Principal:
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 Sobre la Sirena i el Drac:
Els elements que han de quedar-se sense marques són:

dues princeses (M,X)
un gat (O)
una escombra (I)
un caramel de color groc (A)
dos caramels de color blau (L,L)
un elf (T)
Paraula: MOTXILLA

Sobre el Fènix i la Unicorn: Armari on es guarden els gots.
Sobre el Kraken i el Dodo: -
Sobre la Nessie i el Yeti: DUTXA 
FINAL:  Guirnalda
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Agraïments:

Creació del joc: Natalia Minskaya
Adaptació: Equipo Lock-Clock Escape Room (Nayara Catalán, Laia Val,
Polina Sheshenina, Anastasia Riabik)
Il·lustració i Maquetació: Anna Denisenko
Director de vídeo: Marc Bonet
Programació: Jaume Gones (Logic Props)
Elfa Poppy: Sibyla Riegele
Veu (Sàtira, Dracs): Ana Moreno
Traducció al Català: Laia Val
Traducció al Italià: Angela Picone 

Si tens alguna pregunta durant el joc, pots consultar la nostra pàgina de
preguntes freqüents  i, si la teva pregunta no hi apareix, escriure'ns a

hola@escaperoomencasa.es
Prometem respondre tan aviat com sigui possible

Esperem que gaudiu del joc! Ens encantarà rebre els vostres comentaris, fotos i històries  
sobre el joc.

Seguiu-nos a Instagram i Facebook per a ser els primers i primeres de conèixer els
nostres projectes nous i les ofertes especials

https://www.facebook.com/escaperoomencasa
https://www.instagram.com/escaperoomencasa

El joc "La Fuga dels éssers màgics" és només d'ús personal. Queda prohibit tot l'ús
comercia. Tots els drets queden reservats per a Lock-Clock Escape room 

CIF B-66528308.

Link al vídeo de la inicial (Aventura Principal): http://www.cat.escapemisiones.online/LF-inicio
Link al vídeo del Drac (Aventura Principal): http://www.cat.escapemisiones.online/LF-dragon
Link a la web amb el codi de la Unicorn: http://www.escapemisiones.online/LF-unicornio
Link al vídeo de la final (Final Aventura Principal): http://www.cat.escapemisiones.online/LF-
final

Links que corresponen als codis QR:

https://www.escaperoomencasa.es/faq-la-fuga
https://www.facebook.com/escaperoomencasa
https://www.instagram.com/escaperoomencasa
http://www.cat.escapemisiones.online/LF-inicio
http://www.cat.escapemisiones.online/LF-dragon
http://www.escapemisiones.online/LF-unicornio
http://www.cat.escapemisiones.online/LF-final

