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Seràs capaç de salvar el teu 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 teu municipi es troba en risc imminent d'inundació. I el teu

equip és l'última esperança per salvar-lo. 

Podràs evitar la catàstrofe?



Gamificació i canvi climàtic El Sea Level Rise Room (“l’habitació de la 

pujada del nivell del mar”) és la primera

activitat de ludificació climàtica basada

en una dinàmica d’“Escape Room”  que es 

realitza en el marc de la Setmana de 

l’Energia a Catalunya.

En un temps màxim de 40 minuts els 

participants han de trobar i solucionar

una sèrie de proves per tal de resoldre el 

misteri que s’amaga a la sala: Per què ha 

pujat tan sobtadament el nivell el mar?



Sensibilització, diversió i compromís
A través d’una història de ficció, basada i documentada 

amb fets i dades reals, i per mitjà d’una dinàmica de jocs, 

els participants aprendran nous conceptes vinculats

amb el canvi climàtic: 

• Quines són les causes del canvi climàtic?

• Quins efectes produeix l’escalfament global?

• Com podem adaptar-nos-hi?

• Com el podem aturar?



El Sea Level Rise Room està dissenyat per a induir a 

la reflexió sobre el poder de l’acció col·lectiva i el 

treball en equip.  

La dinàmica de l’activitat fomenta la col·laboració

entre els seus participants, la distribució de 

tasques, l’organització interna, el lideratge i la 

comunicació.

Acció col·lectiva, col·laboració i treball en equip



Una activitat per a joves i adults

El Sea Level Rise Room és una activitat

apta per a la majoria de públics. L’edat

mínima recomanada de participació són

els 12 anys. 

Cada sala permet acollir a un màxim

d’entre 6 i 8 persones per sessió. 



Activitat apta per a diversos espais i formats

L’activitat està especialment dissenyada per al 

seu funcionament en equipaments municipals i 

espais polivalents, però també es pot aplicar en 

sales i habitacions. 

L’espai es personalitza en funció dels elements

disponibles a la sala o bé a l’equipament, fent

que cada activitat esdevingui “única”.



Amb l’objectiu de fomentar la frugalitat i 

aconseguir que el desenvolupament de 

l’activitat sigui el més circular i sostenible 

possible es demana la col·laboració amb

l’organització anfitriona amb el proveïment

d’alguns elements de mobiliari.

Materials propis i reutilització



Si tens interès en dur a terme l’activitat del 

Sea Level Rise Room al teu municipi, posa’t en

contacte amb nosaltres!

Et sumes a l’onada de sensibilització?


