
Institut Roquetes



 Una acció educativa per desenvolupar la
competència social i ciutadana.

 Té com a finalitat garantir que els estudiants
experimentin i protagonitzin accions de
compromís cívic i posin en joc els seus
coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

 S’adreça a l’alumnat de 3r o 4t d’ESO. A l’INS
Roquetes el fem a 4t d’ESO.

 Són 20 hores en total: 10 lectives, 10 fora del
centre.



 Desenvolupar la competència social i ciutadana,
afavorint una actitud crítica i compromesa envers els
problemes compartits.

 Desenvolupar habilitats relacionades amb el treball
d’equip.

 Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la
xarxa associativa i les entitats de l’ entorn.

 Promoure la participació dels joves en el teixit
associatiu i les entitats de caire social per fomentar el
compromís amb la construcció d’una societat més
justa, democràtica i cohesionada.



 Alumnat i famílies

 Professorat

 Centres educatius públics i privats

 Serveis educatius (Departament d’Ensenyament)

 Entitats (ONGs, associacions, etc.)

 Administració local (Ajuntaments) i Generalitat.



 Marc general normatiu

 Model d’autorització

 Conveni amb les entitats

 Web de referència:

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/documentacio/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0030/ebdc2096-d61f-4e1d-aff8-1ae20735dd04/Model-autoritzacio-prestacio-Servei-Comunitari.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0083/c96029da-79d0-4538-88d7-62c2c248cc0f/Model-document-de-compromis.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/


 CAMPANYES SOLIDÀRIES (Creu Roja)
 ACOMPANYAMENT LECTOR A PRIMÀRIA (Escola M 

Domingo)
 CENTRE “LA TRIBU” (Servei d’Inter-

venció Socioeducativa, CC Baix Ebre)
 MAR DE LLETRES (Biblioteca M. Lleixà)
 SERVEI DE GUAITES (Prevenció de

l’assetjament i guiatge de l’alumnat)
 NETEJA I REGENERACIÓ DE L’ENTORN 

(Escola de Naturalistes GEPEC)
4 grups de 4t d’ESO



1. Acompanyament i suport a l’escolarització 
(Escola, Institut i Centre “La tribu” del SIS)

2. Suport a necessitats bàsiques (Creu Roja i altres
entitats i ONGs)

1. Medi ambient (GEPEC)

2. Lleure (Biblioteca)



 4 hores per a Cultura i valors ètics/ Religió

 3 hores per a una matèria comuna (Català/
Castellà, relacionades també amb el projecte de
recerca de 4t sobre els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l’ONU, actualitzats
el 2015).

 2 hores per a realitzar un projecte final en format
foto-vídeo-relat sobre l'experiència, vinculades a
Socials i Tutoria.

 1 hora per presentar els projectes/experiències de
cada grup a Tutoria

https://ca.wikipedia.org/wiki/Objectius_de_Desenvolupament_Sostenible


 És part de la qualificació trimestral de les matèries
implicades, no té una nota a banda. A més, en acabar el
curs, queda reflectit en l’informe final vinculat a la
Competència Social i Ciutadana.

 DOCUMENTS PROPIS DELS ALUMNES:
- Testimonis escrits i orals recollits per l’alumnat:
fotografies, qüestionaris, clips de vídeo...
- Activitats de classe relacionades amb el SC
- Diari de participació individual (voluntari)

 ALTRES DOCUMENTS:
- Registre d’assistència i acompliment de tasques
- Informe de l’entitat



 Major nombre d’alumnes implicats en associacions.
 Satisfacció general de l’alumnat i de les entitats.
 Objectius generals aconseguits, sense incidències 

destacables.
 Interès i col·laboració de tot l’alumnat i de les famílies.
 Problemes: traves burocràtiques, manca de temps per 

activitats a classe, transport de l’alumnat dels pobles...
 Resultats visibles: mostra en presentació al web (com la 

de 4t A el curs 2017-18), vídeos, fotos, informes i resums 
extrets del formulari de valoració final de cada curs...

 Propostes de millora: 1r trimestre, més èmfasi en 
Cultura i valors, organització dels grups, treball a classe...

http://agora.xtec.cat/iesroquetes/general/que-mha-semblat-el-servei-comunitari-pels-alumnes-de-4t-a/


https://agora.xtec.cat/iesroquetes/general/que-mha-semblat-el-servei-comunitari-pels-alumnes-de-4t-a/



