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Benvinguts al Misteri de la Bruixa Anguera. 
Sempre ens han explicat que les bruixes són dolentes, però i
si no es així?
Us presentem a La Bruixa Anguera . La Bruixa Anguera vivia
en una casa plena de flors a la ciutat de Reus i era una
bruixa bona que es dedicava a ajudar a tots els nens i
nenes esbrinant el seu destí. 
Per això, tots els nens i nenes de Reus, en la nit de
Halloween, anaven fins la casa de la Bruixa Anguera  per
esbrinar coses importants del seu destí: com els hi aniria
l’escola, si anirien de colònies, etc. 

Aviat, va començar a córrer la veu i venien a visitar-la dels
pobles de voltant. Alguns es passaven dies i dies caminant
per a poder veure a la Bruixa Anguera i preguntar-li el
destí.  
Amb tant de treball, la Bruixa estava molt atabalada. Tant
és així, que les seves mans es van començar a tornar de
color verd, i després, la seva cara també. Estava tant
esgotada que un dia es va quedar adormida davant del seu
calder.

En aquest moment, alguna cosa va sortir malament. La
seva bola màgica i el seu calder van col•lapsar i va haver-hi
una gran explosió que es va veure des de molt, molt lluny.
La Bruixa Anguera va haver de sortir volant de l’explosió
amb la seva escombra el més ràpid possible i mai, mai més
es va tornar a saber d'ella.

Conta la llegenda que, després de la seva partida, la casa
de la Bruixa Anguera continua intacta i que, si els nens i
nenes que creuen  en la Bruixa entren en ella i segueixen
totes les pistes, podran descobrir quin és el seu destí. Us
atreviu?

Abans d'entrar, us explicaré les normes:

Busqueu  per tota la sala, investigueu i seguiu les pistes que
aneu trobant pel camí. Estigueu atents i atentes perquè la
bruixa us pot ajudar si veu que ho necessiteu. Podeu
començar mirant per les parets. 
Endavant!
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ESCAPE ROOM DE
HALLOWEEN

 
(Cartells i pàgines 

d'activitats).
 

Imprimir i plastificar (opcional).
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pocions nivel
L pro

Et sona algun d'aquests
símbols?

Només la poció
correcta et portarà
a la següent pista. 

CÒCTELS 
DE MITJA

 NIT AMB
 GABRIEL

A

31

d'octubre

deL 2021

L'hora de
 les brui

xes
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Has comès un greu error...
Revisa bé les pistes!

 

PENITÈNCIA: RSOL LA SEGÜENT
OPERACIÓ. 

 

NIVELL 1: 14+23
NIVELL 2:  47+56
NIVELL 3: 153+981
NIVELL 4: 6958*2
NIVELL 5: 6235*45
NIVELL 6: 63842/2
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Has comès un greu error...
Revisa bé les pistes!

 

PENITÈNCIA: COPIA AQUEST
DIBUIX. 
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BEN FET. 
TROBA EL LLIBRE
D'ENCANTERIS. 
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1- Troba la lletra F.
 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 
 

2- Resol el següent laberint.

3- Desxifra el valor dels següents dibuixos:

PER SABER SI ETS DIGNE D'OBRIR AQUEST LLIBRE D'ENCANTERIS,
PRIMER RESOL AQUESTES ENDEVINALLES.
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Poció
Nit Infinita

Poció
Parlar amb els

animals

Poció
de força
màxima.



ESCAPE ROOM DE
HALLOWEEN

 
(Llibre d'encanteris)

 
Imprimir i decorar.
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Aquest llibre d'encanteris està preparat per simular un
llibre real. Es pot imprimir en format "fulletó" o en un foli
complet i grapant-lo perquè es mantingui unit. Les
pàgines en blanc són per tal de quadrar les pàgines en
el cas d'utilitzar el format "fulletó". 

Per decorar-lo i envellir-lo, pots pintar les pàgines amb
una mica de cafè o aquarel·les i deixar-ho assecar unes
hores perquè es quedi acolorit. Si no disposes de pinzell
a casa, no és necessari que en compris un. Mullant una
mica de paper de cuina serà suficient per transferir el
tint. 

També es poden trencar les puntes o cremar-les amb
un encenedor i molt de compte. 

ATENCIÓ: els cercles de l'encanteri per obrir la caixa
està en blanc perquè pugueu acolorir-los depenent del
color de les boletes que tingueu a casa. 
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LL IBRE

D 'ENCANTERIS





Convertir els gats blancs en negres. 
Amagar les berrugues del nas. 
Veure el futur. 
Obrir caixes tancades. 
Tornar-se invisible. 
Atacar amb pessigolles a distància. 

Encanteris per: 





Convertir els gats blancs en negres. 

Un gat blanc. 
Tinta xinesa. 
Plomes de cua de drac morat. 
Escopinada de salamandra. 

Necessites:

Barreja tots els ingredients al calder, tapa
i pronuncia el següent encanteri: 

"Gati blanqui, gati negri, carbó carbó, fes
que aquest gat es torni ben fosc".



Moc de camaleó.
Vaselina. 
Mantega de cacauet. 
Fulles de salze mil·lenari.  

Necessites: 

Dissol tots els ingredients a la vaselina.
Col·loca al damunt de la berruga la nit de
lluna plena. Els efectes duren 365 dies. 

Amagar les berrugues del nas.



Bola de vidre.
Pols de fades del nord. 
Mantell blau estrellat. 

Necessites: 

Col·loca la bola de vidre damunt del
mantell i afegeix pols de fada al damunt.
Fixa't bé. 

Veure el futur.



Boles de colors.

Necessites:

Compta les boles del calder i troba la clau
per obrir la caixa sense cap problema. 

Obrir caixes tancades. 



Ulls de camell. 
Pell de gripau. 
Terra mullada del desert. 
Foscor de la nit. 

Necessites: 

A l'hora més fosca, llença a l'aire els ulls
de camell mentre enterres la pell de
gripau amb terra mullada del desert.
Quan els ulls caiguin a terra, guarda'ls en
una bossa. Dura 24 hores. 

Tornar-se invisible.



Espelma amb olor de fruita fresca.
Nino de drap. 
Vareta màgica. 

Necessites: 

Encén l'espelma i toca amb la vareta
màgica on vulguis que la persona en la
qual penses, rebi l'atac de pessigolles a
distància. Mentrestant, canta "Pessigolles,
pessigolles, que la bruixa no t'ensumi". 

Atacar amb pessigolles a distància. 







ESCAPE ROOM DE
HALLOWEEN

 
(Trencaclosques i

banderoles)
Imprimir, retallar i plastificar

(opcional).
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Talla el següent dibuix en diverses peces per a convertir-lo
en un puzle o trencaclosques. Pots dividir-ho en tantes parts
com consideris adequat depenent del nivell de
desenvolupament del / s participants.

TIP: Si ho plastificaràs, et recomanem que ho facis una
vegada hagis dividit la imatge, és a dir, peça a peça. En cas
contrari, la fulla de plàstic s'acabarà enlairant.
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BANDEROLES

Talla les banderoles i forada el punts negres per a poder
passar un fil o cordó. Pots crear una tira de banderoles
llarga (de 10 peces) o dues més curtes (de 5 banderoles
cadascuna). Pots organitzar-ho depenent de l'espai
disponible.

Per a fer-ho més complicat, pots imprimir-ho dues
vegades per a tenir més banderoles i despistar al / s
participants.

Si realitzaràs aquest Escape Room més d'una vegada,
recomanem plastificar les banderoles per a evitar que es
trenquin.
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ESCAPE ROOM DE
HALLOWEEN

 
(Activitat: sopa de lletres).

Personalitzar i imprimir. 

 

www.espaciopsicofami l iar .es

ESPAI PSICOFAMILIAR
 
 
 

Raval de Sant Pere, 43. Reus. 

El teu espai de Salut i Educació. 



PLANA WEB PER CREAR SOPES DE LLETRES AMB MISSATGES
AMAGATS. 

Entra en la web: https://puzzlemaker.discoveryeducation.com/hidden-message
Escriu un títol (opcional).
Escriu el missatge secret, per exemple, "El premi final està amagat en el calaix del teu calaix dels
mitjons".
Tria quantes files i columnes tindrà la sopa de lletres. Nosaltres hem indicat 10x10 però per a
nens més grans o grups, es pot ampliar el número.
A l' "STEP 6" escriu les paraules que inclourà la sopa de lletres. En el nostre cas són: BRUIXA -
CARABASSA - ESCOMBRA - FANTASMA - GAT - MÒMIA - NIT - ZOMBIE.
Deixa tots els paràmetres tal com surten per definició i fes clic en el botó "Create My Puzle".

Una de les activitats de l'Escape Room és una sopa de lletres amb un missatge secret. Funciona una
vegada s'han trobat totes les paraules, llegint aquelles lletres no marcades. Per a fer-ho una mica
més senzill, s'inclou una guia on anar col·locant cadascuna d'aquestes lletres.

En el nostre cas l'hem fet amb la clau d'una caixa forta. Però vosaltres podeu indicar la situació del
missatge o premi final en qualsevol part de la casa o de l'aula (sota una cadira, en el bany, en un
calaix en concret, etc.).

Us deixem el link de la pàgina on poder crear aquesta sopa de lletres personalitzada. Els passos són
els següents:

Us apareixerà la sopa de lletres ja
preparada. Us indiquem la funció de
cadascun dels botons per acabar els
últims detalls i descarregar-la. 

Al fer clic us mostrarà la solució
a la sopa de lletres.
Recomanem guardar la imatge. 

Permet guardar i imprimir la
sopa de lletres. 

Permet copiar la sopa de
lletres.. 

Permet copiar les respostes a la
sopa de lletres (recomanat).

De vegades, el missatge secret
queda una mica complicat. En fer
clic en aquest botó, reorganitzarà
les paraules a buscar amb
diferents opcions per visualitzar
el missatge. Podeu utilitzar-lo
tantes vegades com considereu
necessari fins a trobar l'opció
més adequada. 
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Si ho prefereixes, pots fer servir la que hem preparat
nosaltres, en la que la resposta final és: 

"La clau de la caixa forta és set, dos, cinc, tres". 

Pots dir als participants que, per trobar el premi final, han
de dir-te els números de la clau o utilitzar una caixa amb
candau. 

A continuació tens la solució i la sopa de lletres (activitat).



BRUIXA - CARABASSA - ESCOMBRA -
FANTASMA - GAT - MOMIA - NIT - ZOMBIE

 
 

_ _   _ _ _ _ _   _ _  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _
_ _   _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _



ESCAPE ROOM DE
HALLOWEEN

 
(Fons per a cartes - 

premi final)
 

Imprimir i escriure.
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