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El Servei comunitari a l’Ins. Lliçà
Durant aquest curs 2017-2018, l’alumnat de 4t C i 4t D d’ESO de l’Ins de Lliçà ha participat
per primera vegada en el Projecte de Servei comunitari que el nostre centre ha posat en
marxa com a pla pilot. El Servei comunitari a l’ESO afavoreix, en primer lloc, la coneixença de
la xarxa associativa i les entitats municipals i, en segon lloc, promou que l’alumnat de 4t
d’ESO protagonitzi accions de compromís cívic que permeten desenvolupar els coneixements
i habilitats de l’alumnat al servei de la Comunitat.
En aquesta ocasió, les entitats amb qui hem col·laborat han estat les següents:













Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt
Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt
Biblioteca Ca l’Oliveres
Càritas Diocesana
Escola de Lliçà
Escola Miquel Martí i Pol
Escola Rosa Oriol i Anguera
CE Lliçà d’Amunt
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
Espai Jove «El Galliner»
Lliçà Peruanitos
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt

Les coordinadores del Projecte de Servei comunitari volem agrair a totes aquestes entitats, a
les famílies del nostre alumnat i als nois i noies participants la seva bona disposició a
col·laborar amb nosaltres. També volem transmetre que els nois i les noies de 4t d’ESO han
valorat molt positivament aquesta iniciativa i que el proper curs 2018-2019 aquest projecte
s’ampliarà a tot l’alumnat de 4t d’ESO.
Per tot això, l’alumnat implicat en el projecte rebrà un homenatge especial durant la
celebració del Sopar de Fi de curs que cada any organitza l’AMPA i que en aquesta ocasió
tindrà lloc el dissabte 16 de juny de 2018 a les 21 hores a l’Ins de Lliçà.
Moltes gràcies i bon estiu!
Les coordinadores del Servei comunitari
(Ester Perpiñà, Dori Medrano, Marta Grau, Sílvia Griñó i Maribel Martí)

