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APRENENTATGE I SERVEI 
 

 
o projecte de 2n d’ESO: 

“El creixement de Llefià”. Aquest projecte ha estat seleccionat 

pels Serveis Educatius de Badalona per formar part del 

programa “Apadrinem Patrimoni”, l’element escollit per 

apadrinar és la Torre Mena més el seu entorn,  i a partir d’aquí 

s’ha entrat en  els circuit i els paràmetres d’aquest programa. 

Una de les derivacions ha estat ser seleccionats per entrar en 

el pilotatge del projecte de Georeferenciació del Patrimoni 

Català (Mobile HistoryMap). El projecte és responsabilitat de 

tot l’equip docent de 2n d’ESO, si bé està dinamitzat 

principalment des de Ciències Socials. Participació de les 

escoles : Rafael Alberti, Pere de Tera; Rafael Casanova 

 
o Consolidació del projecte de 1r de Batxillerat  “Mapa 

d’Economia Social i Solidària de Badalona” (segon any que es 

desenvolupa) que comptarà per al curs vinent amb un nou 

col·laborador, l’IMPO de Badalona. Aquest projecte havia de 

formar part d’un pla europeu però no ha estat possible perquè 

s’hauria de circumscriure a 4t d’ESO. El professor responsable 

és Agustí Guijarro. 

 
o Continuïtat del projecte de tutoria de 1r de batxillerat “Banc 

d’Aliments”. El professor responsable és Joan Chacón 

 
 

o Continuïtat i seguiment, conjuntament amb direcció, del 

projecte impulsat pel Departament d’Ensenyament “Ajudem 

als més petits” 

 

o S’ha iniciat un projecte ApS nou, vinculat a l’optativa del 

departament de Ciències Socials per a 3r d’ESO Patrimoni 

Cultural, que es vincula amb entitats culturals del barri (i de 

forma especial amb Diables Kapaoltis) i amb les escoles del 

projecte Enllaç. Aquest projecte també es vincula, com a 

suport, al que fan els alumnes de 2n sobre Llefià, i per a 

accions puntuals s’ha col·laborat amb l’optativa de fotografi 

(fem cinema). Aquest projecte va ser seleccionat per exposar-

se a l’acte de cloenda dels projectes Aps de la ciutat. El 

projecte es diu Coneixem patrimoni, compartim referents 
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