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Títol:  Escape room: La llibreta filosòfica 

 

 

 

Objectius  

 

● Iniciar-se en la tradició filosòfica occidental. 

● Descobrir els inicis de la filosofia a la Grècia antiga 

● Distingir entre fal·làcies i arguments. I els tipus de fal·làcies. 

 

Descripció de la proposta  

 

Assolir els coneixements de la matèria optativa de Filosofia a 4t d’ESO d’una manera lúdica. Es 

tracta d’un Escape Room elaborat amb Genial.ly per treballar continguts propis de la matèria de 

Filosofia de 4t d’ESO. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Activitat per a realitzar amb una sessió d’una hora, amb ordinadors. Es pot fer tant a escala 

individual, com en petits grups o parelles. 

 

Recursos emprats  

 

Genially: https://view.genial.ly/6197d0836c13b10deb902ff9/interactive-content-la-llibreta-

filosofica  

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Continguts: Bloc I La filosofia i el filosofar.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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Competències:  

● Competència comunicativa lingüística, pel fet d’utilitzar el llenguatge com a instrument 

bàsic de construcció del pensament.  

● Competència d’aprendre a aprendre, atès que la finalitat primordial i pròpia de la 

filosofia és la cerca continuada del saber.  

● Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria, atesa la projecció de la 

matèria en la generació d’iniciatives, pautes de comportament i cerca de solucions. 

 

Capacitats: 

● Tractament de la informació i competència digital  

● Aprendre a aprendre 

● Autonomia i iniciativa personal 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Adreçat a alumnat de 4t d’ESO. Tot i que també ho hem provat amb alumnat de 1r de batxillerat. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

● Educació per a la ciutadania  

● Llengua catalana i literatura 

 

Documents adjunts 

 

URL: https://view.genial.ly/6197d0836c13b10deb902ff9/interactive-content-la-llibreta-filosofica  

 

Autoria 

● ISABEL MONEGAL LÓPEZ. Ins Pius Font i Quer. Manresa (Barcelona)  

● ÀLEX AGUSTÍ POLIS. Ins Salvador Sunyer. Salt (Girona)  

● ÀNGELA ABADÍAS VIDALLER. Ins Canigó. Almacelles (Lleida) 
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