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Presentació de 
l'EscapeLlull

Què és l'EscapeLlull?

•Un joc d'escapada virtual sobre la cultura 
catalana.

• Cooperatiu, participatiu, engrescador.

Amb quin objectiu n'hem fet el 
llançament?

• Per difondre els estudis catalans al Regne 
Unit i Irlanda i captar alumnat nou.



Contextualització

EscapeLlull: 
Discovering Catalan 
Culture

• DATA: 9 d'abril 2021

• Durada: 2 hores

• Modalitat: en línia (Zoom)

• Número de participants: 29

• Estructura i temporització





Preparació: 
pas a pas

1. Provar l'activitat per detectar 
possibles problemes i refrescar la 
memòria.

2. Definir a quin alumnat va dirigit i 
com podem contactar-hi:
a) Difusió

b) Incentiu





Preparació: 
pas a pas

3. Procés d'inscripció

a) Restricció de participants

b) Individualment o per parelles

c) Data límit



Valoració

• Entrebancs

a) Difusió a les xarxes socials

b) Absències inesperades el dia de l'esdeveniment

c) Durada de l'esdeveniment

d) Problemes tècnics

• Comentaris de l'alumnat

"It was a very nice event and a very admirable game. Congratulations!"

"Thank you for this event and the opportunity to meet other students and have 
a social interaction in the middle of this pandemic. It was a very well-organised 
event and me and my team all learnt something new about Catalan culture and 
it was very fun to take part in."



Participants

G
e

n
s 

in
te

re
ss

at
-

M
o

lt
 in

te
re

ss
at

 (
0

,5
)



Moltes gràcies per la vostra atenció!

Obrim torn de preguntes i d'intercanvi
d'experiències.



Contacte

Neus Colomer Collell: 

neus.colomer-collell@durham.ac.uk

Judith Garcia Obrador: 
Judith.GarciaObrador@glasgow.ac.uk
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