ESCAPE ROOM
EXTERIOR
PER INSTITUTS

Què fem?
Us presentem un nou escape room exterior dissenyat per
instituts. Utilitzant la dinàmica dels escape rooms, però dins
el format de les curses d’orientació, hem creat un joc que
utilitzant les mateixes habilitats que un escape room
tradicional (lògica, observació, entrenament del pensament
lateral i la capacitat de solucionar reptes) ens trasllada a una

aventura pels carrers de Girona. Més enllà d’això, us
proposem dinàmiques de treball que podeu fer amb els
alumnes, relacionada amb aquesta activitat.

Per què per Instituts?
Us oferim fer un joc en el qual tot l'alumnat estigui implicat en els
diversos reptes que els oferim, d'una manera que es pugui fer un
treball grupal i en equip. A més de fer el joc, també hi ha la possibilitat
de crear una dinàmica de classe que consisteix en el fet que els
alumnes,

com

a

projecte

de

classe,

creen

el

seu

propi escape room exterior a la vostra ciutat, amb orientació i ajuda

per la nostra part, amb possibilitat de fer una xerrada d'un professional
del món dels Escape Rooms. La xerrada es pot personalitzar segons
l'àmbit de classe que vulgueu treballar.

Què treballem?
Àmbits
pedagògics
que es
treballen

Orientació (saber llegir un mapa)
Treball en grup
Comunicació
Observació de l’entorn
Pensansament lateral
Càlcul Mental

Com ho fem?
Al joc exterior no tenim límit de participants,
segons el número els dividirem en cert nombre
de grups. Cada grup tindrà un bolígraf, un
mapa, una sèrie de preguntes que corresponen
als llocs marcats al mapa i un full de respostes.
Cada

grup

haurà

de

resoldre

enigmes

relacionats amb aspectes de la ciutat de Girona

que els hi sumaran punts i al final del joc, amb
tots els grups junts, es donaran les respostes
correctes, es sumaran els punts i finalment, es
declararan els guanyadors.

Quin és el preu?

El preu va segons el tamany del grup. Oferim tres opcions el Pla Bàsic, el
Pla Estàndard i el Pla Premium.

Pla Bàsic
Grups de 2 a 20 participants: 74,38€ + IVA

Grups de 20 a 40 participants: 140,50€ + IVA

Grups de 40 a 60 participants: 198,35€ + IVA
Grups de més de 60 participants: Contacta’ns
per un pressupost personalitzat.

Què inclou?
-

Joc exterior

-

Material

-

Instruccions i explicació de les
respostes i resultats.

Pla Estàndard
Què inclou?
Grups de 2 a 20 participants: 123,97€ + IVA

Grups de 20 a 40 participants: 181,82€ + IVA

-

Pla Bàsic

-

Xerrada sobre Escape Rooms d’una hora (es
pot orientar en l’àmbit de creació d’una petita

Grups de 40 a 60 participants: 231,40€ + IVA
Grups de més de 60 participants: Contacta’ns
per un pressupost personalitzat.

empresa, com sorgeixen els enigmes i reptes,
fer-ho tot en anglès o la inspiració de la ciutat
de Girona, per exemple) a l’Institut amb
desplaçament inclòs.

Pla Premium
Què inclou?
Grups de 2 a 20 participants: 157,02€ + IVA

Grups de 20 a 40 participants: 214,88€ + IVA

-

Pla Estàndard

-

Orientació presencial* d’un matí perquè els
alumnes puguin crear un escape room exterior

Grups de 40 a 60 participants: 264,46€ + IVA

des de zero a la vostra ciutat, sota els consells i
guiatge del creador del joc.

Grups de més de 60 participants: Contacta’ns
per un pressupost personalitzat.

* Alternativament, també es poden fer totes les activitats
amb videotrucada.

Com
contactar-nos?
Ens podeu respondre el mateix correu que us hem enviat
o bé trucar-nos al 662 233 595 (Georgina).
També podeu concertar una cita al nostre local, situat al
Carrer de la Creu, 6, de Girona.

Estarem encantats de respondre qualsevol dubte o
consultes que pugueu tenir.

www.imaginagirona.com
hola@imaginagirona.com

