


VilaEssCoop, l'escape room virtual i col·laboratiuTITOL

Nova eina virtual i didàctica que us permetrà 
apropar l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme 
a l’alumnat, d’una manera col·laborativa, divertida, 
dinàmica i amena. El joc es dissenya pensant en 
oferir-vos una alternativa a les sessions presencials, 
és un recurs que facilita la interacció a distància, 
fomenta el treball en grup i presenta una atracció 
pels joves en ser una proposta creativa, innovadora, 
actual i lúdica.

DESCRIPCIÓ

Alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius DESTINATARIS

Una hora aproximadament  DURADA

- Introduir i/o aprofundir en els conceptes bàsics 
de ESS i cooperativisme: l’assemblearisme i el 
cooperativisme, el model productiu i l’agroecologia, 
el model de cures i el model de consum de proximitat.

- Comprendre el moviment cooperatiu com una 
alternativa real al model de gestió econòmica 
avui encara dominant.

- Fomentar el treball cooperatiu i la col·laboració 
entre l’alumnat.

- Desenvolupar capacitats resolutives davant el 
plantejament de reptes.

- Afavorir el pensament crític i reflexiu. 
- Captar l’atenció i potenciar la recerca de noves 

informacions seleccionant les fonts fiables i 
contrastant amb la realitat de cada territori.

- Impulsar l’avaluació continuada d’adquisició de 
nous aprenentatges com a mètode de revisió 
dels coneixements adquirits.

OBJECTIUS

És un aplicatiu enllaçat a les webs dels Ateneus 
Cooperatius, des del qual l’alumnat (mitjançant 
un codi que es proporcionarà al professorat) 
podrà participar d’un escape room (de quatre nivells 
o enigmes a resoldre) amb continguts diversos de 
l’ESS i el cooperativisme.

- Els alumnes participen en grups de 2 o 3 
persones essent necessaris els passos que facin 
les companyes per resoldre els enigmes de cada 
prova i arribar al repte final que els permet 
superar el joc

DESENVOLUPAMENT



- Es pot programar una sessió introductòria 
prèvia i/o una sessió de reflexió col·lectiva 
posterior a la realització del joc.
- En acabar l’activitat, l’alumnat i el professorat 
tindrà accés a una enquesta de valoració
- El professorat tindrà a l’abast una guia didàctica 
per conèixer la eina i les seva aplicabilitat  a 
l’aula

És realitzable tant des del domicili com des del 
centre educatiu, ja sigui en una mateixa aula o en 
espais diferenciats.
 
- Connexió a Internet amb banda ample i 

navegador web actualitzat 
- Un dispositiu (ordinador, mòbil o tauleta) amb 

altaveus o auriculars. 
- Un programa o dispositiu per comunicar-se 

entre les participants de cada equip
- Accés amb codi i registre de l’alumnat  

RECURSOS
NECESSARIS




