
Institut Anton Busquets i Punset

Projecte de servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria

Centre: Institut Anton Busquets i Punset

Localitat: Sant Hilari Sacalm

Títol del projecte: Cursa d’orientació

Nivell acadèmic: 3r d’ESO

Nombre d’alumnes: entre 8 i 10

Matèries on es desenvolupa el projecte de servei comunitari: 
Tutoria, educació física, emprenedoria, català, física i química

Entitats col·laboradores: Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

Descripció del projecte

Introducció

Contextualització del centre
L'Institut Anton Busquets i Punset és l'únic institut públic de Sant Hilari Sacalm.
El centre es troba localitzat als afores del centre, a prop del polígon La Bòbila. 
El centre participa en el Pla Català d’Esport a l’Escola. Durant els patis alguns 
alumnes col·laboren com a dinamitzadors de pati. Mitjançant aquesta activitat 
ens proposem potenciar la competència social i ciutadana, així com la 
valoració de l’activitat física com un estil de vida saludable. 

Detecció de necessitats socials de l’entorn
L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm organitza, durant el mes de maig, la 
setmana de l’esport. Es tracta d’un esdeveniment destinat a promoure 
l’activitat física, realçar els valors positius de l’esport i conèixer tot l’ampli 
ventall de possibilitats que ofereix la vila de Sant Hilari Sacalm. Es vol així 
engrescar a tothom a fer esport durant tot l’any i a seguir els consells de 
l’Organització Mundial de la Salut. 
El vigent projecte de direcció del centre s’ha marcat la millora de les relacions 
amb l’entorn com un dels objectius fonamentals. Pensem que la col·laboració 
amb la setmana de l’esport és una possibilitat de desenvolupar aquest objectiu
i promoure la cultura de l’esport i l’estil de vida saludable.
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Proposta del projecte
El projecte de Servei Comunitari "Cursa d’orientació" es desenvoluparà a 3r 
curs d'ESO i estarà coordinat per la tutora del grup. 
El projecte consisteix en la promoció i l’organització de la cursa, i la posterior 
anàlisi dels resultats obtinguts. 
En les hores lectives es preparà la campanya de difusió de la cursa i 
l’organització de la mateixa. S’haurà de preparar la informació dirigida al públic
potencial. També caldrà preparar el sistema de recollida de dades per poder 
analitzar els resultats de la cursa.
En les hores no lectives es durà a terme la preparació de la cursa, la 
campanya de difusió i la pròpia realització de l’activitat. 
La finalitat és la de conscienciar els nostres alumnes en l’estil de vida 
saludable i el desenvolupament de la competència social i ciutadana. 

Àmbit
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 la realització de 
projectes i amb el treball en equip. 
- Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l'entorn. 
- Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social 
per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més 
cohesionada. 

Indicadors d’avaluació
- Grau de capacitat creativa per aportar solucions als reptes analitzats. 
- Grau de capacitat de diàleg i assertivitat. 
- Grau de responsabilitat en el desenvolupament del servei. 
- Grau de compromís i esforç per millorar l'entorn. 
- Grau d'implicació en el disseny, planificació i gestió del projecte.
- Qualitat del servei.
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Activitats d’aprenentatge vinculades al servei
(durant les hores lectives)

Abans del servei
- Reflexionar sobre el valor del servei comunitari: activitat de sensibilització a 
partir de la visualització d'uns vídeos. 
- Detecció d'interessos de l'alumnat: anàlisi a partir d'un qüestionari i un debat 
a l'aula. 
- Recull de notícies d'actualitat. 
- Planificació de la campanya de difusió: anàlisi de les possibilitats i elecció de 
la més adient.
- Planificació de la cursa: disseny de l’itinerari en funció dels objectius marcats.

Durant el servei
- Seguiment individualitzat de l’alumne: mitjançant un registre de treball.
- Realització d’una redacció sobre el seguiment de l’activitat i la valoració 
personal de l’experiència.
- Realització d’una anàlisi estadística de les dades generades en els resultats. 

Després del servei
- Anàlisi crítica del servei.
- Proposta de millora.
- Valoració dels aprenentatges assolits.

Activitats realitzades a l’entitat
(fora d’horari escolar)

- Realització de la campanya de difusió.
- Senyalització de l’itinerari.
- Organització i desenvolupament de la cursa.  

Planificació i temporització de les activitats
- Durant els primer i segon trimestres es durà a terme la preparació de 
l’activitat. 
- La campanya de difusió es desenvoluparà durant els mesos de març i abril.
- La cursa tindrà lloc el mes de maig. 
- Posteriorment es durà a terme la valoració del servei.  

Avaluació de l’alumnat
- Es farà un seguiment individual de la tasca realitzada pels alumnes 
mitjançant un full de seguiment dels grups i un portfoli personal. 
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Espais i canals de coordinació

Interna
- L'equip docent de 3r d'ESO coordinarà el projecte. 
- La tutora de 3r d'ESO serà la responsable de coordinar tots els alumnes i fer 
el seguiment global. 
- Cada docent s'encarrega del seguiment de l'activitat que es dugui a terme a 
la seva matèria.

Amb els diferents agents implicats
- Es signarà un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm.

Reconeixement i difusió del projecte

Activitats de reconeixement
- Durant la festa de final de curs es farà una explicació del projecte i es 
mostrarà un vídeo del mateix. 
- Es proposarà a l'Ajuntament de fer un reconeixement oficial als alumnes 
participants.

Difusió del projecte
- Es farà difusió del projecte a la web del centre.


