


US PRESENTEM UNA 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. 

Aquest anirà acompanyat d’altres materials pedagògics a l’abast del 
professorat que permeten fer un treball previ i/o posterior dels principals 
conceptes i continguts de l'ESS i el cooperativisme.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:

- 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.

L’activitat té una durada d’una hora, aproximadament. Es pot realitzar tant 
a l’aula com des d’altres espais. La  infraestructura necessària per accedir 
és ben senzilla: connexió a Internet i navegador web i un dispositiu (ordi-
nador, mòbil o tauleta) amb altaveus o auriculars. 

És una proposta adreçada a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formati-
us que participen en grups de 2 o 3 persones. 

Us oferim la possibilitat de programar una trobada, presencial o virtual, i 
crear un espai de debat reflexiu sobre la dinàmica del propi escape room, 
per valorar-ne els coneixements adquirits i la satisfacció dels propis 
alumnes. 

Si esteu interessats en accedir al joc virtual, cal que us poseu en contacte 
amb nosaltres per inscriure-us i sol·licitar-ne la participació.  Un cop 
acceptada, us facilitarem la informació necessària amb els codis d’accés i 
les instruccions bàsiques per realitzar l’activitat.  

Per més informació, podeu contactar amb l’Ateneu Cooperatiu de referència.




