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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA 

 
 
Centre: INSTITUT DE RODA DE BERÀ 
 
Localitat: RODA DE BERÀ 
 
 
TÍTOL DEL PROJECTE:  JOVES SOLIDARIS DE RODA 
 
 
 
Nivell acadèmic/curs: 3 i 4 ESO 
 
Nombre d’alumnat: Tot l’alumnat de 3r i 4t 
 
Matèria o matèries on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari: Les parts comunes 
seran impartides en les matèries de Religió catòlica i Cultura i valors. 
 
Entitats col·laboradores: Les diverses activitats de què consta el projecte general d’aprenentatge-
servei compten cadascuna amb la col·laboració d’una entitat de Roda de Berà. Aquestes entitats seran 
descrites breument als apartats dels diferents “subprojectes” que es portaran a terme. 
 
                                                          Descripció del projecte 
 
 

Introducció 
 
L’institut de Roda de Berà està ubicat a la població que el seu propi nom indica. Provisionalment i 
mentre no es construeixi l’edifici definitiu la docència s’imparteix en uns mòduls prefabricats, situats 
just davant del centre de primària Escola Salvador Espriu, al carrer de la Font, i construïts 
expressament amb aquesta finalitat.  

Els alumnes del centre provenen majoritàriament de les escoles de Roda de Berà: Escola Salvador 
Espriu i Escola El Cucurull, i, en menor proporció, de l’Escola L’Estel de Bonastre. Tradicionalment, els 
alumnes de Roda de Berà cursaven l’ESO a Torredembarra, i, els de Bonastre, al Vendrell. 

Pel que fa al perfil de l’alumnat del centre, s’aprecien nombroses mancances educatives i familiars. 
Això ve originat, com a mínim parcialment, pels efectes de la crisi econòmica i l’atur sobre les famílies 
del poble, que s’acaben notant en el dia a dia de l’alumnat i afectant negativament el seguiment de la 
seva escolarització.  

El present projecte és, de fet, una iniciativa per millorar l’aprenentatge competencial de l’alumnat de 
l’institut, tot afavorint la difusió de la cultura del voluntariat i el valor del servei comunitari en un 
municipi amb dificultats de cohesió social i poc teixit associatiu. 
 
 

Justificació del projecte 

L'acció educativa ha de tenir en compte les diverses maneres d'aprendre de l'alumnat, adequant 
l'ensenyament a les característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges, i 
seleccionant i organitzant de manera adequada els objectius que els nois i les noies han d'assolir. Des 
d’aquest punt de vista, la metodologia de l’aprenentatge-servei ofereix uns avantatges de flexibilitat i 
promoció del treball cooperatiu que la fan molt recomanable per al perfil dels alumnes del nostre 
centre, tenint en compte les dificultats d’aprenentatge i les condicions socioeconòmiques descrites 
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anteriorment. 

En conseqüència, el Projecte “Joves Solidaris de Roda” està format per diferents subprojectes que 
proposen continguts, activitats i procediments que faciliten un aprenentatge competencial de tipus 
cooperatiu de l’alumnat de 3r i 4t de l’institut, a través del servei a diversos col·lectius del poble. 
 

 
Indicadors d’avaluació (respecte als objectius) 

 
 
 

 
 

Planificació i temporalització de les activitats 
Fase de sensibilització, diagnosi de les necessitats i planificació del servei 

Serà el període comú a tots els projectes en què es treballarà la sensibilització del grup d’alumnes 

sobre les necessitats detectades, sobre els col·lectius destinataris del servei i la importància del 

servei comunitari, mitjançant continguts impartits a classe i activitats pràctiques relacionades 

(pel·lícules, xerrades, debats, etc.). 

Execució del servei 

En general, d’octubre a juny, si bé cada projecte particular té una temporització específica. 

Reflexió valorativa 

Es durà a terme a través de l’avaluació contínua de les activitats realitzades, i l’avaluació final del 

projecte. 

 
Planificació i temporització de les activitats 

 

Horari escolar 

3 hores Sensibilització sobre el projecte i els seus destinataris. 

2 hores Continguts i informació sobre els projectes aprenentatge-servei. 

5 hores Planificació d’activitats i preparació de material. 

5 hores Avaluació. 

  

Horari extraescolar 

10-20 hores Execució del servei a les diverses entitats. 

1 hora Avaluació amb les entitats col·laboradores. 
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Avaluació de l’alumnat 
 
Es farà una avaluació completa: 

-Autoavaluació dels/les alumnes. 

-Avaluació per part de les entitats col·laboradores i/o els seus usuaris. 

-Avaluació del professorat implicat en el projecte. 

 
 

Espais i canals de coordinació 
 
-Internament, hi haurà un equip impulsor, format pel coordinador pedagògic, la coordinadora 
d’ESO i els professorat implicats, que s’encarregarà de fer la coordinació del projecte. 
-Externament, amb els diferents agents implicats dels diferents projectes, tant de manera 
presencial com telefònicament o via e-mail. 
 
 
                                                     Activitats de reconeixement  
 
En finalitzar el projecte s’atorgarà a l’alumnat un diploma acreditatiu per tal de reconèixer-los la 

tasca, en un acte públic. 

 
 

Difusió del projecte 
 
-El centre mantindrà un espai web actiu en el site http://agora.xtec.cat/insderodadebara/ 
-Es vehicularan notícies a través del compte de Twitter @InstitutRoda 
-Es procurarà fer difusió del projecte per la ràdio municipal i a través de les publicacions gratuïtes 
del poble. 
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Projecte de  servei comunitari per a l’alumnat de se cundària obligatòria 
 

 

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Acompanyem la gent gran de Roda 

 

Nivell acadèmic/curs: 3r ESO. 

Nombre d’alumnat: Aquells que ho sol·licitin. 

Matèria o matèries on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari: Les parts comunes 

seran impartides en les matèries de Religió Catòlica i Cultura i Valors.  

Entitat col·laboradora: Centre de Dia Marinada, Residència Mirador de Barà i Residència Barà 

Bahia. 

 

Descripció del projecte 

Introducció 

 

“Acompanyem la gent gran de Roda” és una de les iniciatives que conformen el Projecte 

Aprenentatge-Servei de l’Institut de Roda de Berà, “Joves solidaris de Roda”. Consta de dues 

activitats principals: l’acompanyament i realització d’activitats amb els usuaris del centre de 

dia/residència al mateix local, i l’acompanyament i ajuda als avis i àvies durant les jornades 

especials (Alzheimer, Diabetis) i certes sortides pel poble. 

 

Àmbit  

 

 Acompanyament i suport a l’escolarització 

 Suport a necessitats bàsiques 

X Intercanvi generacional 

 Medi Ambient 

 Participació ciutadana 

 Patrimoni cultural 

 Projectes de solidaritat i cooperació 

 Preservació i manteniment del medi urbà 

 Lleure 
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Projecte de  servei comunitari per a l’alumnat de se cundària obligatòria 
 

Objectius del projecte   

 

-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. 

-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 contacte entre adolescents i gent gran, potenciant el vincle positiu i l’aprenentatge 

mutu.  

-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 

 

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei 

(durant les hores lectives) 

 

-Sensibilització dels/les alumnes, contextualització del projecte i sobre el centre de dia per a gent 

gran. 

-Planificació de les activitats i preparació dels materials necessaris. 

-Activitats d’avaluació del projecte, autoavaluació dels/les alumnes, etc. 

-Activitats de síntesi i posada en comú d’allò après.  

 

Activitats realitzades a l’entitat  

(fora d’horari escolar) 

-Acompanyament individual i en grups petits, dels/les usuaris/es del centre de dia, tot participant 

conjuntament d’activitats dins del local de l’entitat. 

-Acompanyament dels avis i àvies durant les jornades especials que realitzen sobre temes diversos, 

així com durant diverses sortides pel poble. Aquest tipus d’activitats inclouen el Dia de l’Alzheimer, 

les Jornades de Prevenció de la Diabetis, la Fira de la Solidaritat, Carnestoltes, la Fira de Nadal, etc. 
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Projecte de  servei comunitari per a l’alumnat de se cundària obligatòria 
 

Competències bàsiques 

 

X Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Competència artística i cultural 

 Tractament de la informació i competència digital 

 Competència matemàtica 

 Competència d’aprendre a aprendre 

X Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

X Competència social i ciutadana 

 

 

Espais i canals de coordinació 

 
-Seguiment setmanal amb els professors/es implicats/des. 
-Comunicació presencial, telefònica i via e-mail amb la persona responsable del centre de 
dia/residència. 
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Projecte de  servei comunitari per a l’alumnat de se cundària obligatòria 

 

 

TÍTOL DEL PROJECTE:  Ajudem a fer els deures 

 

Nivell acadèmic/curs: 3r ESO. 

Nombre d’alumnat: 5  alumnes. 

Matèria o matèries  on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari: Les parts comunes 

seran impartides en les matèries de Religió Catòlica i Cultura i Valors.  

Entitats col·laboradores: Col·legi Salvador Espriu, Col·legi Cucurull, Punt d’Informació Juvenil 

(PIJ). 

 

Descripció del projecte 

Introducció 

 
La manca de recursos en moltes de les famílies de Roda de Berà fa que molts alumnes a primària 
que no poden seguir el ritme dels seus companys, tot i treballar la diversitat, tampoc es puguin 
permetre un professor/a de repàs, per tant, la principal motivació d’aquest projecte és aquesta: 
ajudar aquests alumnes a assolir el nivell de la resta. El desenvolupament de l’aprenentatge servei 
consisteix que cada alumne tingui apadrinat un nen amb necessitats i l’ajudi a fer els deures que li 
manin per a casa. Es tracta de fer-ho a les tardes aprofitant l’espai del Punt d’Informació Juvenil. 
 

Àmbit  

 

X Acompanyament i suport a l’escolarització 

 Suport a necessitats bàsiques 

X Intercanvi generacional 

 Medi Ambient 

 Participació ciutadana 

 Patrimoni cultural 

 Projectes de solidaritat i cooperació 

 Preservació i manteniment del medi urbà 

 Lleure 

 

 

 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Roda de Berà 
 

- 2 - 
 

Projecte de  servei comunitari per a l’alumnat de se cundària obligatòria 

Objectius del projecte   

 

-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. 

-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. 

  

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei 

(durant les hores lectives) 

 
-Abans del servei: Període de sensibilització mitjançant teoria on aprendran a fer de professors de 
repàs. 
-Durant del servei: Fer un feedback de totes les assignatures per tal de tenir una bona base i poder-
os ensenyar amb garanties. 
-Després del servei: Fer una avaluació completa (autoavaluació, avaluació per part dels alumnes de 
primària, avaluació per part del professorat del centre de primària i avaluació del nostre 
professorat) 
 

Activitats realitzades a l’entitat  

(fora d’horari escolar) 

 
Sempre estarà estructurat de la mateixa manera: L’alumnat de primària s’apuntarà al reforç escolar 
i, dins l’espai del Punt d’Informació Juvenil, tindran un lloc habilitat per poder fer el repàs. 

 
Competències bàsiques 

 

X Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Competència artística i cultural 

 Tractament de la informació i competència digital 

 Competència matemàtica 

X Competència d’aprendre a aprendre 

X Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

X Competència social i ciutadana 
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Projecte de  servei comunitari per a l’alumnat de se cundària obligatòria 

Espais i canals de coordinació 

 
-Interna: Es proposarà un treball interdisciplinari entre diferents àrees per tal d’assolir una base 
ferma i poder fer el repàs. 
-Seguiment setmanal amb els professors/es implicats/des. 
-Comunicació presencial, telefònica i via e-mail amb la persona responsable del Punt d’Informació 
Juvenil. 
 

 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Roda de Berà 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROJECTES 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Roda de Berà 
 

- 1 - 
 

Projecte de  servei comunitari per a l’alumnat de se cundària obligatòria 

 

 

TÍTOL DEL PROJECTE:  Convivim i juguem 

 

Nivell acadèmic/curs: 3r ESO. 

Nombre d’alumnat: Aquells que ho sol·licitin. 

Matèria o matèries  on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari: Educació física, Les 

parts comunes seran impartides en les matèries de Religió Catòlica i Cultura i Valors.  

Entitats col·laboradores: Col·legi Salvador Espriu, Col·legi Cucurull i Ajuntament de Roda de Berà 

(Regidoria d’Esports). 

 

Descripció del projecte 

Introducció 

 
Els alumnes de 3r d’ESO són els encarregats donar suport al monitor responsable de les sessions 
multiesportives que, fora de l’horari escolar (de 16.15 a 18.30 h)  s’organitzen, adreçades a l’alumnat 
de les escoles Salvador Espriu i Cucurull, amb l’objectiu que els infants de primària adquireixin 
nocions dels diferents esports perquè, en un futur, puguin practicar els que més els agradin. 
 

Àmbit  

 

 Acompanyament i suport a l’escolarització 

 Suport a necessitats bàsiques 

X Intercanvi generacional 

 Medi Ambient 

 Participació ciutadana 

 Patrimoni cultural 

 Projectes de solidaritat i cooperació 

 Preservació i manteniment del medi urbà 

X Lleure 

 

 

Objectius del projecte   

 

-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 
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d’equip. 

-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. 

  

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei 

(durant les hores lectives) 

 

-Abans del servei: Període de sensibilització.  
-Durant del servei: Suport a les activitats esportives per als alumnes de primària 
-Després del servei: Fer una avaluació completa (autoavaluació, avaluació per part dels alumnes de 
primària, avaluació per part del professorat del centre de primària i avaluació del nostre 
professorat). 
 

Activitats realitzades a l’entitat  

(fora d’horari escolar) 

 
L’alumnat de 3r d’ESO dóna suport al monitor responsable de les sessions multiesportives. 
  

Competències bàsiques 

 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

X Competència artística i cultural 

 Tractament de la informació i competència digital 

 Competència matemàtica 

X Competència d’aprendre a aprendre 

X Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

X Competència social i ciutadana 

 

 

Espais i canals de coordinació 

 
-Intern: Es proposarà un treball interdisciplinari amb el professor/a d’Educació física de l’Institut. 
-Seguiment setmanal amb els professors/es implicats/des. 
-Comunicació presencial, telefònica i via e-mail amb la persona responsable de l’activitat de 
multiesports. 
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Projecte de  servei comunitari per a l’alumnat de se cundària obligatòria 

 

 

TÍTOL DEL PROJECTE:  El dia mundial 

 

Nivell acadèmic/curs: 4t ESO. 

Nombre d’alumnat: 3-4 persones. 

Matèria o matèries  on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari: Projecte de recerca. 

Entitats col·laboradores: 

 

Descripció del projecte 

Introducció 

 
En el marc del servei comunitari i per tal d’evitar que alumnes de 4 ESO no hagin pogut fer el servei 
comunitari en el curs anterior, es realitzarà un servei que com a objectiu d’aprenentatge preveurà 
incidir en una realitat social propera a l’alumnat i al seu entorn urbà per millorar-ne les condicions. 
Els alumnes hauran d’elaborar un projecte d’actuacions per poder sensibilitzar el seu entorn sobre 
les diferents campanyes i dies destacats en aspectes que poden ajudar a algun col·lectiu o 
associació. 
 

Àmbit  

 

 Acompanyament i suport a l’escolarització 

 Suport a necessitats bàsiques 

 Intercanvi generacional 

 Medi Ambient 

X Participació ciutadana 

 Patrimoni cultural 

X Projectes de solidaritat i cooperació 

 Preservació i manteniment del medi urbà 

 Lleure 

 

 

Objectius del projecte   

-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. 

-Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. 
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Projecte de  servei comunitari per a l’alumnat de se cundària obligatòria 

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei 

(durant les hores lectives) 

 

-Període de sensibilització mitjançant teoria on aprendran a divulgar les diferents problemàtiques i 

sensibilitzacions que hauran de ser capaços de transmetre a posteriori a la comunitat, 

-Preparar llistat de dies mundials i de les problemàtiques més assenyalades a la comunitat, o bé que 

tinguin més incidència i poca repercussió mediàtica. 

-Preparar díptics per a cadascun dels dies triats per a fer-ne la divulgació. 

 

Activitats realitzades a l’entitat  

(fora d’horari escolar) 

 

Consisteix a conscienciar la comunitat dels diferents dies i les diferents qüestions que donen sentit 

a aquell dia, a més de procurar que aquest foment de la sensibilització de la població, a través de 

díptics, pugui generar certa actitud positiva sobre la matèria en qüestió. 

 

  Competències bàsiques 

 

X Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Competència artística i cultural 

X Tractament de la informació i competència digital 

 Competència matemàtica 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

X Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 Competència social i ciutadana 

 

 

Espais i canals de coordinació 

 

-Internament amb el professorat responsable del treball. 
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Projecte de  servei comunitari per a l’alumnat de se cundària obligatòria 

 

 

TÍTOL DEL PROJECTE:  Què necessitem 

 

Nivell acadèmic/curs: 4t ESO. 

Nombre d’alumnat: 3-4 persones. 

Matèria o matèries  on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari: Projecte de recerca. 

Entitats col·laboradores: 

 

Descripció del projecte 

Introducció 

 
En el marc del servei comunitari i per tal d’evitar que alumnes de 4 ESO no hagin pogut fer el servei 
comunitari en el curs anterior, es realitzarà un servei que com a objectiu d’aprenentatge preveurà 
incidir en una realitat social propera a l’alumnat i al seu entorn urbà per millorar-ne les condicions. 
Els alumnes hauran d’elaborar un projecte d’actuacions per poder donar resposta a les necessitats 
detectades. 
 

Àmbit  

 

 Acompanyament i suport a l’escolarització 

 Suport a necessitats bàsiques 

 Intercanvi generacional 

 Medi Ambient 

X Participació ciutadana 

 Patrimoni cultural 

X Projectes de solidaritat i cooperació 

 Preservació i manteniment del medi urbà 

 Lleure 

 

 

Objectius del projecte   

 

-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. 

-Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. 
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Projecte de  servei comunitari per a l’alumnat de se cundària obligatòria 

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei 

(durant les hores lectives) 

 

-Període de sensibilització mitjançant teoria on es plantejaran i estudiaran la realitat social del 

servei comunitari que hi ha en l’actualitat al seu voltant. 

-Preparar enquestes per a alumnat, gent del poble i organismes. 

-Extreure les conclusions de totes les enquestes. 

-Divulgació dels resultats 

 

Activitats realitzades a l’entitat  

(fora d’horari escolar) 

 

Consisteix a realitzar diferents enquestes a diferents parts de la comunitat educativa i del poble per 

tal que, a través de diferents qüestions que es plantegen, puguin extreure dades de rellevància 

perquè en un posterior estudi pugui facilitar a la pròpia comunitat quins serveis els manquen o 

necessiten i que no estan coberts. 

 

Competències bàsiques 

 

X Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Competència artística i cultural 

X Tractament de la informació i competència digital 

X Competència matemàtica 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

X Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 Competència social i ciutadana 

 

 

Espais i canals de coordinació 

 

-Internament amb el professorat responsable del treball. 
 

 


