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El
GUIA DE JOC PER AL PROFESSORAT
El compte enrere ha començat
Sea Level Rise Room Virtual (SLRRV, “l’habitació de la pujada del nivell del mar”) és un recurs de la Diputació de
Barcelona, elaborat per United Explanations. És nua activitat de ludificació climàtica basada en una dinàmica
d’escape room. Està inspirada en dades i fets reals. En un temps màxim de 50 minuts, els alumnes hauran de
trobar i superar una sèrie de proves per tal d’aturar una sobtada pujada del nivell del mar i així poder escapar.

Sereu capaços de salvar el vostre municipi
de la pujada del nivell del mar?
Ens trobem a l'any 2030. El planeta ha augmentat 1'5°C la seva temperatura. Més d’un terç del gel
dels casquets polars s’ha desfet, provocant l'augment global del nivell del mar. El municipi on viviu
es troba en risc imminent d'inundació. I el vostre equip és l'última esperança per salvar-lo.
Podreu evitar la catàstrofe?

A qui va dirigit?
SLRRV és una activitat apta per a tots els públics, tot i que recomanem una edat mínima de joc a partir dels 12
anys. Es tracta d’un joc cooperatiu en equips de 4 persones, especialment dirigit als centres educatius. L’activitat
és oberta i gratuïta. Per tant, no es requereix cap tipus d’inscripció o registre al web.

Requeriments de joc
Joc en simultani: Assegureu-vos que
tots els membres de l’equip juguen en
simultani, el mateix dia i hora. Així
podran comunicar els seus descobriments
i col·laborar per superar les proves.

Comunicació i col·laboració: Com
a joc col·laboratiu, els alumnes hauran
de poder parlar entre ells/es ja sigui
oralment en un espai físic comú, o a
través d’un sistema de teleconferència
online (Skype, Google Meet, Zoom, etc).

Instruccions de joc
1. Entreu a la sala de joc
Accediu a la sala de joc, llegiu el text introductori
i mireu el vídeo del científic en cap. Us donarà els
detalls específics de la missió a acomplir.
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2. Escolliu el personatge
Cada jugador haurà d’escollir un dels 4 personatges
de joc (vigileu no repetir-ne cap). Els personatges
tenen noms basats en els gasos d’efecte hivernacle1
(Carbonicus, Nitroxidus, Metanius i Hidroflorus).
Cada alumne seguirà un itinerari de joc individual,
amb proves específiques, però caldrà col·laborar
per tal d’avançar.

Carbonicus

Nitroxidus

Metanius

Hidroflorus

3. Inicieu el joc
Un cop escollit el personatge, passeu el ratolí sobre la seva imatge i cliqueu -tots al mateix temps- a “seleccionar
el jugador i començar el joc”. Cada alumne haurà de superar un total de 7 “pantalles” (sales), resolent un seguit
de proves per tal de descobrir un codi numèric o de text que s'haurà d'introduir en un formulari situat al final
de la pàgina. Si no encerteu el codi, llegiu les pistes que trobareu al final de la pàgina.
Jugador

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Sala 5

Sala 6

Sala 7

Sala Inundada

Article Científic

Teoria Glaçó

Peça Rodona

Sala Mapamundi

Sala Mural

Sala Trencaclosques

Teoria Glaçó

Sala Mapamundi

Sala Inundada

Peça Triangular

Article Científic

Sala Mural

Sala Trencaclosques

Article Científic

Teoria Glaçó

Sala Mapamundi

Peça Quadrada

Sala Inundada

Sala Mural

Sala Trencaclosques

Sala Mapamundi

Sala Inundada

Article Científic

Peça Rectangular

Teoria Glaçó

Sala Mural

Sala Trencaclosques

4. Game Over
Si passats els 50 minuts no heu aconseguit superar el joc, sereu redirigits a la pantalla “Game Over”
(“Joc Acabat”). Per tornar a iniciar el joc, caldrà esperar un mínim de 24 hores.
Solucionari: Les respostes a les proves i als enigmes de cadascuna de les sales de joc
es troben disponibles en un document solucionari que podreu consultar en aquest enllaç.

Reflexió final
Un cop acabada l’activitat, es proposa dur a terme un debat amb els alumnes sobre les causes, els efectes
i les mesures a prendre per mitigar i adaptar-nos al canvi climàtic. L’activitat de ludificació a la que acaben
de participar relata una història de ficció, però basada i documentada amb fets i dades reals. Per facilitar
la conducció del debat, s’ha elaborat una breu guia de reflexió per al professorat, disponible en aquest enllaç.

Diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de dinitrogen (N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC), hexafluorur de sofre (SF6) i trifluorur de nitrogen (NF3).
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