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De fronte á violencia de xénero
SCAPE ROOM

1. Introdución
Nesta guía atoparás toda a información precisa para poñer en marcha un
scape room co que traballar a violencia de xénero con xente nova.
Un scape room é un xogo que consiste en pechar a un grupo de persoas
nun cuarto, de onde teñen que conseguir escapar resolvendo enigmas e
seguindo unha historia como fío condutor. Este concepto orixinario de
escape room evoluciona para aplicarse noutros contextos, como entornas
urbanas ou ao aire libre, mantendo igualmente as regras, as pistas e o tipo
de enigmas a resolver.
Neste caso, proponse a construción dun scape room en exterior, no que
partiremos dun espazo delimitado que funcionará como escenario do xogo,
onde se situarán todas as persoas participantes e onde se atoparán todos
os elementos para poder resolver os enigmas.

2. Obxectivos
Discriminar situacións onde se dan situacións de violencia machista e
onde non.
Tomar consciencia da violencia machista como unha problemática
social, que debe ser abordada por todas e por todos.
Aplicar os recursos existentes no caso de sufrir ou presenciar unha
situación deste tipo.

3. Particiantes
Xógase en equipos de 3-5 persoas e poden estar xogando ao mesmo
tempo ata 3 grupos. Non obstante, no apartado de preparación do xogo
podes ver que pode ampliarse o número total de persoas participantes.
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4. Dinámica do xogo
Hai moitos tipos de relacións. Algunhas persoas suman, aportan,
axúdannos a estar mellor con nós mesmas. Hai outras que restan, que
anulan, que nos fan sentir mal. É importante discriminar aquelas relacións
que nos fan ben, daquelas que non. A violencia machista dentro da parella
aparece de xeito sutil e vai escalando en intensidade se non se lle pon
fronte. Miremos coa lupa, detectemos aquelas relacións nas que se está a
dar violencia para poder poñerlle fronte dende o inicio. Igualmente, hai que
ter en conta que a violencia machista é estrutural e aparece en moito
ámbitos, sen necesidade de que exista unha relación afectiva.
Cada equipo conta con 8 cartas numeradas onde aparecen persoas, cos
seus nomes respectivos e un enigma que hai que resolver. Para isto, teñen
que buscar información nas pertenzas que están esparexidas polo espazo
(unha botella de auga, unha libreta, un estoxo...). Os equipos terán que
descubrir a quen lle pertencen as pistas que vaian descubrindo e resolver
os 8 enigmas, que será sempre unha palabra asociada a esa persoa ou esa
relación. Esa palabra diralles se está a ocorrer un caso de violencia
machista ou non.
Se non conseguen resolver algún dos enigmas poden facer uso de 3
recursos. A persoa que organiza daralle a seguinte información, en función
do que pidan :
Amiga: Danse 3 letras da palabra e a orde na que se atopan.
CIM: Poden facer unha pregunta cuxa resposta sexa si ou non.
112: Dáse directamente a solución.
Cada recurso pode utilizarse só unha vez por cada equipo.
Logo de ter as 8 palabras identificadas, o equipo ten que desbotar as 5
cartas nas que hai violencia e ficar cas 3 nas que non. Esas 3 cartas daranlle
a clave para abrir o cadeado. Se o conseguen antes de que acabe o tempo
(30 minutos), estaremos ante un equipo experto en detección da violencia
machista!
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5. Regras
Para o desenvolvemento do xogo teremos en conta o cumprimento das
seguintes regras:
Todo o que precisan está ao seu alcance. Non teñen que subir a
ningunha altura.
Todas as pistas que utilicen deben quedar no mesmo lugar e sen
modificar, non poden levalas xa que teñen que quedar dispoñibles para
os outros equipos.
En ningunha das pistas é preciso que usen a forza nin romper nada
para conseguir a solución.
As persoas do equipo deben compartir a información que descubran e
traballar conxuntamente para a resolución de cada enigma.

6. Lista de recursos que se precisan
Este é o material que tes que conseguir para poder poñer en marcha o
xogo:
Caixa ou baúl con cadeado de 3 cifras (ou 4 no seu defecto)
Libreta
Botella de auga
Carteira ou moedeiro
Reloxo
Gorra
Estoxo cun clip, un lapis e un subliñador
Caderno de notas impreso para cada equipo (anexo I)
Cartas impresas para cada equipo en cartolina (anexo II)
Pistas impresas (anexo III)
Contido dentro do baúl (anexo IV)
Podes cambiar calquera deles sempre e cando o enigma siga tendo
sentido.
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7. Preparación e desenvolvemento do xogo
A continuación van as instrucións cos pasos que debes seguir para
preparar o xogo e poñelo en marcha cos grupos.

O espazo:

Delimita o espazo que vaias utilizar. Ten en conta o nº de persoas que van
participar e que os equipos teñen que ter distancia suficiente entre eles.
Prepara un escenario con moitos obxectos: mesas, cadeiras, libros,
colgadoiro, roupa, mochila..., os que teñen que estar polas pistas (ver punto
6 desta guía) e outros para despistar. Crear un ambiente con obxectos nos
que teñan que buscar cousas, xera curiosidade e faino máis entretido.
Monta un decorado, na medida en que poidas, con sentido, de xeito que se
pareza a unha escena real: unha aula de instituto, unha sala de xogos, unha
cafetería...
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O caderno, as cartas e as pistas:

Imprime un caderno de notas (anexo I) e as 8 cartas para cada equipo
(anexo II), preferentemente en cartolina branca.
En canto ás pistas, imprime só unha copia daquelas que o requiran
(anexo III), prepáraas e sitúaas cada unha no seu lugar do seguinte xeito:
Pista 1: Imprímea, recorta o rectángulo e tira cun sacabocados os
puntos que aparecen marcados. Logo, métea no escenario dentro
dunha libreta.
Pista 2: Imprímea, recorta o rectángulo e pégaa por fóra da botella de
auga.
Pista 3: Nun libro do escenario marca cun rotulador as letras soltas de
IGUALDADE nunha das páxinas.
Pista 4: Imprime o labirinto, recórtao e méteo dentro dunha carteira ou
moedeiro no medio doutros papeis, tarxetas, moedas...
Pista 5: Pon o reloxo parado nas 12:20 h.
Pista 6: Imprime e recorta a sopa de letras e colócaa dentro da gorra.
Pista 7: Imprime a pista e fai con ela un avión de papel.
Pista 8: Prepara un estoxo que conteña dentro un clip, un lapis, un
subliñador e a pista co número 8 impreso.

Os equipos:

Recoméndase facer equipos de 3- 5 persoas. Ao mesmo tempo poden
estar xogando uns 3 equipos, aínda que vai depender doutros factores
como o espazo que se habilite e o número de pistas que se poña de cada
unha.
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Instrucións e inicio do xogo:

Xunta todos os equipos, accedede ao espazo preparado, reparte as 8
cartas a cada equipo e dá as seguintes instrucións:
“En base aos visual thinking que xa vimos, imos facer un scape room por
equipos. As persoas que tedes nas cartas pasan habitualmente por este
lugar e teñen aquí parte das súas pertenzas, como podedes ver: uns
libros, unha chaqueta, un reloxo... Vós sodes un equipo de detección da
violencia machista, polo que tedes que descubrir cales destas persoas,
algunhas no entorno dunha relación afectiva e outras non, están a pasar
por unha situación de violencia. Afinemos ben o ollo e investiguemos cada
caso para coñecer en que situación se atopan cada unha. A pista daránola
a carta e algunha das pertenzas que vedes, enlazándoas, debedes obter
unha palabra para cada unha das cartas. Podedes facer uso do caderno
de notas para ir anotando aquelas que vaiades descubrindo.
O obxectivo é determinar, en base á palabra, cales son as 3 relacións
onde non se dá violencia e as 5 nas que si. Unha vez determinado isto,
tedes que concluír unha clave numérica de 3 cifras que abra esta caixa. Se
o logrades en menos de 30 min. estaremos ante un equipo experto en
detección da violencia machista!
Se no transcurso do xogo, non sodes quen de resolver algún dos
enigmas, tedes dereito a usar 3 recursos:
Amiga: Dareivos 3 letras da palabra e a orde na que se atopan.
CIM: Podedes facerme unha pregunta cuxa resposta sexa si ou non.
112: Dareivos directamente a solución.
Podedes usar cada recurso só unha vez por equipo.
O tempo comeza xa!”

Inicia o cronómetro con conta atrás en 30 min.
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Seguimento:

Durante o transcurso do xogo é recomendable:
Recordar cada 10 min. o tempo que queda.
Asegurar que as pistas están dispoñibles e que non se modifican.
Revisar que se accede á caixa co cadeado só logo de ter resoltas as 8
cartas.
Fixar un punto ao que poden recorrer para utilizar os recursos.
En función das circunstancias, podes axudar con pistas
complementarias que faciliten o avance do xogo se queda estancado.

Finalización:

O xogo finaliza ben cando un grupo consegue abrir o cadeado, ben cando
rematen os 30 min.
Co fin de afianzar os contidos dos visual thinking, pode reflexionarse cos
grupos conxuntamente sobre a actividade realizada. Algunhas preguntas
que poden servir de guía son:
Pensades que é habitual que se dea violencia machista nas relacións?
Como se manifesta? Que exemplos coñecedes?
É fácil de detectar?
Cales dos recursos que existen vos parecen máis importantes? Por
que?
Credes que si os equipos que participastes houberades cooperado
entre vós, resolveriades antes os enigmas?
É importante esta cooperación na sociedade para atallar a violencia
machista?
Esta reflexión conxunta pode rematar cunha conclusión individual de cada
unha das persoas participantes.
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8. Pistas resoltas
Pista 1: Os buracos tirados co sacabocados enriba da carta 1, deixan
ver as letras que compoñen GOLPE.
Pista 2: Os números do sinal da carta 2 teñen a súa equivalencia en
letras na etiqueta da pista 2 situada na botella de auga. A equivalencia a
letras é INTIMIDACIÓN.
Pista 3: Na carta 3 aparecen libros e un rotulador. Na páxina dun libro
do escenario están marcadas a rotulador as letras de IGUALDADE.
Pista 4: O labirinto ao resolverse, pasa por riba das letras HUMILLAR.
Pista 5: O reloxo está parado nas 12:20 h. No horario da carta 5 di:
LIBRE.
Pista 6: Enriba da mesa da carta 6 hai unha sopa. Na pista 6 da sopa de
letras pode marcarse CONTROL MÓBIL.
Pista 7: O enigma do cartel da carta 7 resólvese cun 5. A 5ª liña do
fragmento do avión de papel (tamén na carta) di: RESPECTO.
Pista 8: Na carta márcase a primeira letra da palabra (e)stoxo. Ademais,
no estoxo hai un (c)lip, un (s)ubliñador, un (o)ito e un (l)apis. Cas
primeiras letras de todos os elementos, facemos a palabra CELOS.
As cartas que nos indican que non hai violencia son, polo tanto: a 3, a 5
e a 7, que din igualdade, libre e respecto. Esta é a combinación para
abrir o cadeado: 3 5 7.

9. Anexos
Para imprimir:
Anexo I Caderno de notas (1 copia por equipo)
Anexo II: Cartas (1 copia de cada por equipo)
Anexo III: Pistas (1 copia)
Anexo IV: Tarxeta caixa (1 copia)
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CADERNO DE NOTAS
Resolvede a palabra que se agacha detrás de cada carta. As 3 relacións nas
que non haxa violencia daranvos a clave para abrir o cadeado. Adiante!

Carlos e Sara
Ana
Sabela e Felipe
Alexandra
Mara e Xoel
Alba
Brais e Laura
Adrián e Irea

CLAVE

Carlos e Sara

GRETADFZDTUVBNA
IQUETLIPOGTREACA
REDFTUGBMDCRTED
TUHYGUERDFAOPVC
XUVNARMORRAIOUT
IOPTEUQUIETDGAUB
SFGUETSENTEOPRDF
ORTSFGNEMIRTGH XZ
LTIBRGDFCVTRGDFEA
LARFEDTIURREDFIPU
LAFDTREIOPFVIBDRT
NIÑPLTUVGLMDIERTG
DUHGRTVIMFEQUETIP

1

......................................................................................................................................................

1

2

Ana

356313847325

2

........................................................................................................

3

Sabela e Felipe

3

4

Alexandra

SAÍDA

4

6

Mara e Xoel

X
O
V
E
S

8:30 Lingua galega
9:20 Matemáticas
10:10 Bioloxía
RECREO
11:30 Inglés
12:20 LIBRE
13:10 Lingua castelá

5

......................................................................................................................................................

5

Alba

6

........................................................................................................

7

Brais e Laura

+
+
+

+
-

=4
=2
=1
=?

7

8

Adrián e Irea

Que tes no
estoxo?
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Anexo 3: Pistas
Pista1

Pista 2
1=M
2=O
3=I
4=A
5=N
6=T
7=C
8=D

Pista 6
Pista 4

t i a
n
a r
r
t
h
s
e
l
u
f
l
g
c
m
i
e o
r
v
Pista 7
Vale,
estou
de acordo
contigo
respecto
ao que
me dixeches

BVELIMOTRPES
CCMIXELTSAUL
AECONTROLIRS
XUMOBILGURAI
GERTINHIVRIEC
NUEGBARXENIM
SERTPBARNTUO

Pista 8
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PARABÉNS!
SODES UN EQUIPO EXPERTO
NA DETECCIÓN DA
VIOLENCIA MACHISTA

