IMPORTANT
● En el cas dels menors de 14 anys és obligatori que un adult responsable estigui present
durant la partida. L'adult es compromet a acompanyar a l'infant, solucionant petits
problemes tècnics que poguessin sorgir o ajudant-lo a participar a la partida.

●

Les persones jugadores entre 14 i 18 anys necesitarán que una persona adulta
responsable estigui disponible, malgrat no és obligatori que estigui al costat.

●

Serà necessari que les persones adultes responsables es connectin al servidor de
Discord amb 3 dies o més d’antelació per a poder contactar amb la màster de la partida i
poder fer les preparacions que fossin necessàries.

6 a 9 anys
Títol: Lucha para salvar a Roger... ¡desde su interior!

Joc (temàtica): Hero Kids (joc de fantasía épica)
Places: 3 a 4 places
Hora d’inici: 10:00h
Duració: 90 min
Master: Wasabi
Argument: Mediante un conjuro mágico, un mago os hará suficientemente pequeños para
poder entrar dentro de Roger y enfrentaros a su enfermedad a capa y espada.

Requisits/Observacions:
●

Per aquesta partida és necessari tenir un compte a Roll20 (plataforma gratuïta que
permet tenir mapes i altres elements online). Si no coneixeu la plataforma, les màsters
us facilitaran una petita guia informativa a través del servidor de Discord.

Títol: Pequeños Detectives de Piratas: El Torneo de Montrose
Joc (temàtica): 8 tesoros (piratería romántica, investigació)
Places: 3 a 5 places
Hora d’inici: 12:00h
Duració: 60 min
Master: Wasabi
Argument: En el torneo de grumetes del pirata Montrose pasarán cosas inexplicables. ¿Nos
ayudas a resolverlas?

Requisits/Observacions:
●

Per aquesta partida és necessari tenir un compte a Roll20 (plataforma gratuïta que
permet tenir mapes i altres elements online). Si no coneixeu la plataforma, les màsters
us facilitaran una petita guia informativa a través del servidor de Discord.

Títol: El susurro de Ingrid

Joc (temàtica): 8 tesoros (piratería romántica, fantasia épica)
Places: 3 a 4 places
Hora d’inici: 10:00h
Duració: 90 min
Master: Detective Papaya
Argument: En las tierras fantasmales de El Respiradero, una extraña mujer vestida de negro os
pide que recuperéis un antiguo tesoro familiar en una aldea abandonada. Una tarea sencilla para
aquellos que no creen en piratas. ¿O tal vez no?

Requisits/Observacions:
●
●

En aquesta partida poden aparèixer esperits i bestioles.
Per aquesta partida és necessari tenir un compte a Roll20 (plataforma gratuïta que
permet tenir mapes i altres elements online). Si no coneixeu la plataforma, les màsters
us facilitaran una petita guia informativa a través del servidor de Discord.

9 a 13 anys
Títol: Qui guarda la casa?

Joc (temàtica): Witchcraft (fantasia urbana, investigació)
Places: 3 a 5 places
Hora d’inici: 10:00h
Duració: 2-3 hores
Argument: La casa abandonada del final del carrer, s'hi senten sorolls extranys i tothom
acostuma a evitar-la malgrat mai ha pasat res. Fins ahir, que va esclatar en flames i per poc
s'incendia tot el veinat!

Requisits/Observacions:
●

La partida conté elements de por paranormal i fantasia.

+13 anys
Títol: Com un rellotge

Joc (temàtica): Castell de Falkenstein (fantasia victoriana, steampunk)
Places: 3 a 5 places
Hora d’inici: 11:00h
Duració: 2-3 hores
Master: Raquel C
Argument: Quan Lady Cecily, neboda d’Elric el rellotger, és segrestada davant dels vostres
nassos, haureu de decidir què fer. Us quedareu tranquil·lament gaudint del vostre cafè com si res
hagués passat o correreu darrera l’home de negre que s’ha endut a la bella dama?

Requisits/Observacions:
●

Per aquesta partida és necessari tenir un compte a Roll20 (plataforma gratuïta que
permet tenir mapes i altres elements online). Si no coneixeu la plataforma, les màsters
us facilitaran una petita guia informativa a través del servidor de Discord.

Títol: Vive la Révolution!
Joc (temàtica): 7é Mar (fantasia épica, aventures i espadatxins)
Places: 3 a 5 places
Hora d’inici: 12:00h
Duració: 2-3 hores
Master: Marcus Welvy
Argument: El Dr Henry Hair és un dels pocs que pot salvar la situació a la Secció 2 del MAC, el
problema és que fa mesos que ningú sap on para. Mentrestant, els Invasors us estan caçant
com animalons en un safari...

Requisits/Observacions:
●

La partida serà en català.

Títol: Una cuestión de tolerancia

Joc (temàtica): Dungeons&Dragons 5e (fantasia épica, investigació)
Places: 3 a 5 places
Hora d’inici: 10:00h
Duració: 4 hores
Master: Alexandra
Argument: Por un motivo u otro, encamináis vuestros pasos hacia el pequeño pueblo de
Grinvale, un lugar conocido por su tranquilidad y por acoger a los viajeros de todo tipo.
Elbert, su alcalde, es alguien que ya sea por conocerle en persona o por los rumores que habéis
escuchado, parece alguien amable i que seguramente os permitirá quedaros en el pueblo una
temporada.
Un sitio tranquilo, lejos de combates y problemas... ¿Qué mas se puede pedir?

Requisits/Observacions:
●

Aquesta partida tracta temes d’homofòbia.

