
EL SERVEI 
COMUNITARI



QUÈ ÉS?

El servei comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria és una 

acció que vol promoure que els alumnes 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.
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OBJECTIUS

● 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.



COM ES FA?

A partir del currículum i amb l’Aprenentatge Servei (Aps) que és la metodologia més adient per 
dur a terme el Servei comunitari. És una proposta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. En el projecte 
intervenen:

Centre 
Educatiu

ProfessoratAdministració Local

Alumnat

Entitats Serveis Educatius



Què han de fer els alumnes?

Els alumnes dedicaran unes 20 hores aproximadament al desenvolupament del Servei 
Comunitari:

● 10 hores de formació en horari lectiu.
● 10 hores com a mínim de servei actiu a la comunitat en horari no lectiu.



Què ha de fer el professorat?
● Analitzar quins aspectes es poden treballar en les matèries implicades  i incloure’ls en la 

programació.

● La col·laboració en el projecte: distribució de l’alumnat.

● En finalitzar el curs l’equip docent haurà d’avaluar la competència social i ciutadana i també 

el Servei Comunitari.

● La Coordinació del Servei Comunitari:

○ Mantenir el contacte amb les entitats.

○ Presentació al Dep. d’Ensenyament del projecte d’aquell curs per a la seva aprovació.

○ Preparació i signatura dels convenis amb les entitats.

○ Autorització dels pares.

○ Coordinació de tot el projecte.

○ Memòria que inclou la valoració i avaluació del funcionament dels serveis del 

projecte.



Projecte de Servei Comunitari 2020-21
Inclou els següents serveis:

● Intercanvi Generacional: Casal de la Gent Gran

● Mostra Literària

● Pressupostos Participatius

● Cuidem el nostre entorn, cuidem el planeta!

● 8M Dia Internacional de les Dones

● Biblioteca

● Acompanyament Escolar: Escola l’Olivera

● Acompanyament Escolar: Escola Bressol

● Campanya de Donació de sang

● Aquí prou bullying! Servei comunitari Guaites

● Parelles Lingüístiques

● Agenda Educativa

● Teixim solidaritats amb la Xarxa Popular d’Aliments de Cabrils



Com s’avalua el Servei Comunitari?

El Servei Comunitari és curricular i està inclòs en la programació d’una  o diverses matèries, 
les activitats s’avaluaran com qualsevol altre contingut, d’acord amb els objectius propis del 
projecte, i els de la matèria o matèries on està ubicat, que en el nostre cas són: Cultura i Valors 
Ètics i Història i Cultura de les Religions.


