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Com utilitzar aquesta
eina didàctica a l'aula?
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A quins nivells va dirigit?
Comboia't és un joc ideat per a
centres d'Educació Secundària i
Cicles Formatius, especialment la
branca de Serveis Socioculturals
i a la Comunitat.
Quins continguts es tracten?
És un joc sobre l'Economia Social
i Solidària (ESS), els criteris de la
qual són: Proximitat, Comerç
Just, Equitat de gènere,
Participació en xarxes, etc.

Què necessite?
Una sessió.
Agrupacions inclusives (10
persones màxim).
Un joc per grup.

TROBARÀS EL JOC IMPRIMIBLE EN LA PÀGINA WEB DEL
PAM A PAM - SETEM CV
WWW.PAMAPAMPV.ORG/ES/RECURSOS-DIDACTICOS/

INTRODUCCIÓ

Comboia't és una eina didàctica ludificada per a
comprendre els criteris de l'Economia Social i
Solidària d'una manera motivadora i
interactiva.Aquesta eina ajudarà al fet que l'alumnat
qüestione la seua manera de consumir, descobrisca
una mica com funcionen els engranatges econòmics
del món i conega alternatives reals que puga aplicar
en la seua vida diària.Està dissenyat per a ser
cooperatiu, de manera que la dinàmica enfortisca la
cohesió del grup i els ensenye a treballar en equip
amb una meta comuna.
Vols aplicar-ho? T'expliquem com.

Comboia't naix de Pam a Pam, un mapa col·laboratiu que mostra
iniciatives de consum responsable, comerç just i economia solidària a la
Comunitat Valenciana. Aquest mapa es construeix a través de la
col·laboració de totes les persones que han eixit als carrers mapejar
iniciatives, punts de consum i comerços, que compleixen criteris de
l'Economia Social i Solidària. Aquest mapa està accessible online i pots
trobar totes aquestes iniciatives localitzades a través d'unes xinxetes
taronges.
https://pamapampv.org/es/
Si el teu alumnat després de jugar a aquest joc vol aprofundir en el tema
podeu unir-vos a mapejar llocs de la vostra ciutat/poble, només heu de
contactar amb SETEM CV a través de la web PAM A PAM, apartat
PARTICIPA.
Aquest joc és una eina didàctica que llança SETEM CV, gràcies a la
subvenció rebuda per la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València,
per a conèixer què és l'Economia Social i Solidària, així com sensibilitzar
sobre l'efecte que els nostres hàbits de consum poden tindre en la
consolidació d'un nou sistema econòmic, que prioritze les necessitats de
les persones, el respecte dels Drets Humans i la conservació del medi
ambient. Comboia’t acompanya les formacions que SETEM CV ofereix als
centres educatius i uns altres d'educació no formal, així com pot jugar-se
de manera autònoma en els centres.En la web del Pam a Pam de SETEM
CV trobareu la guia didàctica del PAM a PAM acostant els Objectius
de Desenvolupament Sostenibles (ODS) a través de l'economia social i
informació sobretot aquest tema per si abans de jugar vols documentar-te
i aprofundir sobre el tema per a després resoldre dubtes

PAM A PAM
TU MAPA DE

ECONOMIA
SOCIAL Y
SOLIDARIA

Aquests són els conceptes bàsics que hauríeu de conèixer per a
contextualitzar-vos en el joc.
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDÀRIA
És una economia on l'important són les persones i no el capital,
orientada al bé comú. Una altra manera de fer economia.Multitud
d'iniciatives que funcionen dia a dia sota lògiques democràtiques,
equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi
ambient i els territoris.
COMERÇ JUST
Promou un sistema que lluita contra la pobresa i la desigualtat, per a
garantir un desenvolupament sostenible. Preus justos per a les
persones productores. Lluita contra l'explotació laboral infantil.
Equitat de gènere. Condicions laborals dignes. Cura del medi ambient.
Creació d'oportunitats per a grups de persones productores en
inferioritat de condicions…Cuida l'equitat de totes les persones
participants en l'intercanvi per a aconseguir una democràcia
econòmica.
CONSUM RESPONSABLE
Tenim al nostre abast una eina fonamental de canvi social.El Consum
Responsable s'entén com la manera de consumir béns i serveis
valorant la justícia social, la protecció del medi ambient, l'ètica i la
sostenibilitat.Es tracta d'un consum més moderat, reflexiu i crític.
CRITERIS
El PAM A PAM utilitza 15 criteris d'Economia Social i Solidària per a
poder identificar i validar iniciatives, punts de consum i comerços que
apareixen en el mapa. El joc compta amb un glossari on estan
explicats.

PAM A PAM
TU MAPA DE
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SOLIDARIA

¿Què
necessites?
¡Imprimir el joc! Fes una còpia per cada grup.

Agrupar el teu alumnat: Recomanem
màxim grups de 10.Ideal si pots fer
l'agrupació de manera inclusiva per
gènere, cultures, diversitats...És un joc
col·laboratiu!

Materials: Demana-los que traguen paper,
bolígraf i un rellotge per a cronometrar.

SECUENCIALITZACIÓ
10 minuts
Llig la història que trobaràs
en les instruccions i explica
com col·locar les cartes i les
regles bàsiques.

30 minuts
De temps de joc, pots
acompanyar les reflexions
dels grups per a fer
l'experiència més
enriquidora.
15 minuts
De Prova Final, que consisteix
en una reflexió col·lectiva en
gran grup i celebració dels
aprenentatges.
SI EL TEU GRUP MUNTA MOLT D'ESCÀNDOL:
INTRODUEIX EL ROL DEL GUARDIÀ DEL SOROLL,
SI EL GRUP MOLESTA A UN ALTRE, AQUEST
AVISARÀ I TINDRAN QUE NEGATIVITZAR UNA
CARTA.

ADAPTACIÓ CURRICULAR

COMPETÈNCIES

COMUNICACIÓ
LINGÜÍSTICA

SOCIALS I
CÍVIQUES

Vocabulari propi de
l'Economia Social i Solidària,
expressió oral i diàleg crític i
constructiu com a eina de
convivència.

Comprendre conceptes
d'Igualtat, Justícia,
Democràcia, Drets Humans,
Desenvolupament d'Interés
per Contribuir al
Desenvolupament del
Benestar Social…

APRENDRE A
APRENDRE
Coneixement de diferents
estratègies per a afrontar
un problema
(cooperativisme), motivació
i protagonisme en
l'aprenentatge.

CONSCIÈNCIA I
EXPRESSIONS
CULTURALS
Conèixer estratègies
artístiques socials i
ludificades desenvolupades
en el territori de la
Comunitat Valenciana.

SENTIT
D'INICIATIVA

CIÈNCIA I
TECNOLOGÍA

Comprensió del
funcionament de les
societats, actuar de manera
creativa. Foment de la
proactivitat.

Acostament al món físic i a
la interacció responsable
amb ell des d'accions, tant
individuals com
col·lectives, orientades a la
conservació i millora del
medi natural.

AVALUACIÓ

Pots utilitzar aquesta plantilla d'Observació Docent
per a prendre nota de l'experiència educativa.

Col·laboració

Paraules
desconegudes

Conceptes a reforçar

Actituds positives

Actituds negatives

Coneixements
previs

Reflexions
interessants

Conclusions

Aprenentatges
aconseguits

CONCLUSIONS
Des de SETEM CV i
FRACTALS Educació
Artística esperem que
aquesta eina siga del
vostre interès i utilitat.
Ha sigut una eina
desenvolupada amb tant
afecte com amb el que
sabem que l'aplicareu.La
vostra col·laboració ens
ajuda a créixer!
Si teniu dubtes, o voleu
deixar-nos algun
comentari sobre el joc,
contactar amb SETEM CV
a través de la web PAM A
PAM, apartat PARTICIPA.
MOU-TE I CANVIAREM EL MÓN!
WWW.SETEM.ORG/SITE/ES/COMUNITAT-VALENCIANA

Esta publicació ha sigut realitzada amb el suport financer de la Generalitat
Valenciana i de l’Ajuntament de València. El contingut d’esta publicació és
responsabilitat exclusiva de SETEM i no reflecteixnecessàriament l’opinió de la
Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València.

