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SERVEI COMUNITARI 

Experiència voluntària per alumnes de 4t d’ESO que vulguin millorar la seva 

competència ciutadana involucrant-se en una activitat de voluntariat acordada amb 

entitats municipals. Es fa mitjançant la metodologia d’aprenentatge i servei i 

compromet els alumnes, amb el corresponent permís patern, a realitzar una 

activitat voluntària d’un mínim de 10 hores amb una de les entitats que han signat 

el protocol amb l’institut. Com que és una activitat d’aprenentatge i servei serà 

recollida dins el marc curricular amb el compromís del professor que ho vulgui  de 

fer seguiment i orientar l’alumne des de la seva matèria i a tenir-ho en compte en 

l’avaluació de l’alumne. La tasca per part de l’alumne es realitzarà fora de l’horari 

lectiu. El professorat de 4t d’ESO que s’hi comprometi tindrà el corresponent 

reconeixement de certificat d’innovació.  

Finalitat última: 

Garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i 

protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la 

ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la 

comunitat. 

Són objectius del Servei comunitari els següents: 

  Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i 

compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat 

catalana democràtica i participativa. 

  Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i 

amb el treball d’equip. 

  Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les 

entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.  

 Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn. 

 Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. 

 Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per 

fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i 

arrelada al territori. 
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PROPOSTES 

-Tallers de llengua: els alumnes van a educació infantil de les escoles de primària 

i llars d’infants municipals a fer de models lingüístics pels alumnes més petits. 

MATÈRIES VINCULADES AL SERVEI: Llengua catalana. 

-Participació ciutadana: tasques de suport a l’estudi i dinamització de grups amb 

entitats com INAMA. També hem col·laborat amb Banc dels aliments, Banc de 

sang, campanyes municipals, ONG joguines i Creu Roja.  

MATÈRIES VINCULADES AL SERVEI: Ètica, Emprenedoria i Socials. 

-Esports: Dinamització esportiva dels patis i suport al monitoratge esportiu. 

MATÈRIES VINCULADES AL SERVEI: Educació Física. 

-Biblioteca: els alumnes van a la biblioteca municipal per realitzar tasques com 

ajudar la bibliotecària en la classificació i suport a la lectura.  

MATÈRIES VINCULADES AL SERVEI: Llengua castellana. 

- Medi ambient: els alumnes van al Molí de la Font Trobada per ajudar en tasques 

de recuperació i gestió agrícola. Participació en projectes de medi ambient com 

neteja del riu Anoia, Clean up Europe, Horts socials.  

MATÈRIES VINCULADES AL SERVEI: Ciències naturals i Ciències Socials. 

- Tutoria entre iguals: activitat interna de centre en què un alumne de 4t d’ESO 

intervé en alguna tutoria d’alumnes de cursos inferiors.  

MATÈRIES VINCULADES AL SERVEI: Ètica 

- Coral: els alumnes es comprometen a participar en la coral del centre, assistint a 

tots els assajos puntualment i participant activament en els actes programats. 

MATÈRIES VINCULADES AL SERVEI: Ètica i Música 

 

Altres possibilitats definides en el marc general que podeu consultar 

(http://www.xtec.cat/web/comunitat/serveicomunitari/documentacio): intercanvi 

generacional, entitats culturals... 

Estem oberts als vostres suggeriments! Gràcies! 
 

 

 

 

http://www.xtec.cat/web/comunitat/serveicomunitari/documentacio
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CURS 2017-2018 

SERVEI COMUNITARI EN RELACIÓ A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA DEL 

MUNICIPI I D’ALTRES ACTUACIONS QUE NO FORMEN PART DEL SERVEI 

COMUNITARI PERÒ QUE ESTAN VINCULADES AMB PRIMÀRIA. .  

Les activitats de servei comunitari es planifiquen, revisen i avaluen  dins de la 

comissió primària-secundària.  

La coordinació LIC ofereix als alumnes de 4t una graella on estan detallades totes 

les activitats del Servei comunitari i la matèria de l’ESO a la que està vinculat el 

servei. Algunes de les activitats proposades són anuals i d’altres trimestrals.  

Cada trimestre es fa una avaluació dels alumnes en quant a l’assistència, nombre 

d’hores que ha participat  i a la qualitat del servei que ofereixen  per part de les 

escoles.  

Aquest és el tercer curs que portem a terme les següents activitats en relació a les 

escoles de primària. 

A continuació es detallen totes les actuacions que hem portat a terme aquest curs i 

que estan relacionades amb les escoles:  

 

TALLERS DE LLENGUA: (és una de les activitats de Servei comunitari) 

Alumnes de 4t d’ESO van a dues de les escoles de primària del municipi : Gaudí i 

Garcia Lorca, concretament a Educació Infantil , 1 hora per setmana .  

 

APRENENTATGE I SERVEI  ( no és una activitat de Servei comunitari) 

Aquest curs, alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat van a dues de les escoles de 

primària del municipi : Gaudí i Garcia Lorca. Es fan activitats de reforç a alumnat de 

5è i 6è de primària. Aquest curs hi ha una coordinadora d’aquest servei que ha 

representat una gran millora en el funcionament.  

 

 

BIBLIOTECA: (SC) els alumnes van a la biblioteca municipal per realitzar tasques 

com ajudar la bibliotecària en la classificació i suport a la lectura i , sobretot,  ajudar 

els alumnes de primària que van a fer els deures a la biblioteca.  
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CARTA ALS REIS :  Els alumnes de 1r de primària de l’escola Garcia Lorca 

escriuen una “carta als Reis” que en realitat són els alumnes de 4t de l’institut. Les 

tutores de l’escola envien informació dels alumnes a l’institut  i els alumnes de 4t 

responen  com si fossin els “Reis”. Com que  en la resposta hi ha informació 

“personal”, els nens pensen que els Reis d’Orient en són els autors de la carta. .  

 

 

ONCE UPON A TIME:  

Els  alumnes de 2n ESO han realitzat un projecte anomenat “Once upon a time…” 

des de les matèries d’anglès i visual i plàstica. L’alumnat s’ha organitzat en petits 

grups, han triat un conte tradicional en anglès i han elaborat màscares, pòsters o 

titelles per a explicar els contes. Finalment, s’ha  anat a les escoles García Lorca i 

Antoni Gaudí a explicar les històries a alumnes de P5, primer i segon de primària .  

 

CORAL: (SC) 

La Coral de l’institut va a les escoles i llars d’infants a oferir  un concert de Nadal .  

 


