INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ I
FUNCIONAMENT DE VILAESSCOOP,
l’escape room virtual i col·laboratiu
dels Ateneus Cooperatius de Catalunya

LA CONCERTACIÓ DE LA SESSIÓ
(previ a la realització de l’activitat)
Contacta amb el teu Ateneu Cooperatiu de
referència i, per correu o amb accés directe
des de la web de l’Ateneu, et farem arribar
tota la documentació:
A. Presentació i fitxa de l’activitat
B. Document de preguntes freqüents
C. Guia del material didàctic, accessible a la
pàgina inicial de l’escape room
Consulta amb la persona tècnica de l’Ateneu
tots els dubtes i necessitats que et sorgeixin i
definiu una data i una opció d’acompanyament
amb una sessió prèvia o posterior a la
realització del joc

LA CONCERTACIÓ DE LA SESSIÓ
(previ a la realització de l’activitat)
Tot a punt per començar! L’Ateneu t’enviarà:
A. Un password específic pel teu centre que
hauràs facilitar a l’alumnat, perquè pugui
accedir a l’escape room, el dia que tingueu la
sessió programada.
B. Un full de registre amb les teves dades i
les del centre que ens hauràs de retornar
degudament complimentat i signat.
C. Un enllaç a les enquestes de valoració
tant per l’alumnat com pel professorat que
hauran de ser complimentades i enviades en
acabar l’activitat (si heu concertat una
sessió posterior, en acabar aquesta).

PREPARACIÓ NECESSÀRIA
PER GAUDIR DE VILAESSCOOP
Tot allò necessari per poder participar
Cal que es creïn grups cooperatius de 2 o 3
alumnes i que cada participant disposi d’un
ordinador/tauleta amb connexió a internet.
És indispensable que les participants de cada
grup tinguin una via de comunicació entre
elles; de viva veu si comparteixen espai físic, o
telemàtica, si participen a distància (JitsiMeet, Zoom, Skype, Meet, etc.)
És necessari que cada membre de l’equip
tingui connectats els altaveus/auriculars del
seu dispositiu perquè pugui escoltar el so de
l'escape room des de l’inici.
En algun moment farà falta fer alguna
anotació, és important que cada alumne
tingui un paper i un bolígraf a mà.

CONSIDERACIONS PER A LES
PARTICIPANTS PER ACCEDIR I PARTICIPAR
A L’ACTIVITAT
Facilita a l’alumnat el password que t’hem fet
arribar. Aquest serà el tret de sortida!
En un primer moment, cada participant s’ha de
registrar individualment:
Nom i Cognoms
Centre Educatiu
Curs
Ateneu Cooperatiu de Referència
Cal que cada membre del grup s’identifiqui
amb un dels noms dels personatges de la
història i és molt important que mai dues de
les participants d’un mateix grup escullin el
mateix nom!
Dins de cada prova, el primer que cal fer és
mirar el vídeo de la part superior, on es desenvolupa la història. El text de suport que apareix
a la pantalla de cada repte els pot donar també
informació important.

UNA VEGADA SUPERAT L’ESSCAPEROOM
És imprescindible que, tant alumnat com
professorat,
respongueu
l’enquesta
de
valoració.

Mentre estiguin intentant resoldre el repte,
l’alumnat podrà veure un marcador de temps
amb un compte enrere. No és el temps total
disponible per resoldre’l sinó un temporitzador que indica, que una vegada exhaurit el
temps, es desbloquejarà una pista d’ajuda.

Cal que t’ asseguris de complimentar i fer-nos
arribar el full de registre amb les dades del
professor i del centre.
A banda de la sessió que hagis concertat amb
la persona de referència de l’Ateneu, t’animem a obrir un espai de debat amb l’alumnat
per recollir-ne impressions.
Segons el que s’hagi acordat, l’activitat continua amb un taller, una xerrada, una sessió
conduïda i dinamizada per les tècniques de
l’Ateneu amb intervenció directa a l’aula.

SUGGERIMENTS
Entenem VilaESSCoop com una porta d’entrada de l’ESS i el cooperativisme a les aules i
t’encoratgem a seguir treballant en aquesta
línia!
Sàpigues que pots comptar amb els Ateneus
Cooperatius per rebre assessorament, informació i suport mitjançant la nostra oferta
d’activitats i tallers per a l’alumnat, formació
al professorat o en els diferents espais de coordinació-acció entre persones docents.

