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INTRODUCCIÓ 

 

El projecte que us presentem en aquest document ha estat el resultat de             
l’anàlisi, la comunicació i la crítica constructiva que ha endegat l’equip impulsor            
de Serveis Comunitaris de l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms, format per           
Maria del Pilar López, Begoña Díez, Maria Rosa Pagès, Sandra Restoy,           
Obdúlia Maireles, David Labrador i Jaume Farràs, professors de les àrees de            
Música, Anglès, Religió catòlica, Ciències Socials, Valors Ètics i Educació          
Física. Hi hem donat moltes voltes i l’hem modificat diverses vegades per tal             
de trobar l’equilibri entre les necessitats socials de l’entorn, els valors i els             
coneixements que volíem transmetre a través de les diferents activitats          
proposades, de les quals en voldríem  destacar el caràcter transversal. 

El nostre projecte, L’INSTITUT JOAN GUINJOAN ES MOU!, és un projecte           
que transmet implicació per part de tota la comunitat, tant del professorat, per la              
diversitat de matèries implicades com de l’alumnat, del qual hem tingut en            
compte la diversitat social i cultural, així com les poblacions de les quals             
procedeixen, ja que el nostre Centre acull alumnes de Montbrió del Camp,            
Vinyols i els Arcs i Riudoms i també hem tingut en compte les diferents entitats               
que s’han prestat a col·laborar en el projecte, totes amb una gran capacitat de              
connexió amb el col·lectiu juvenil que forma el nostre alumnat. 

A continuació podeu trobar les concrecions d’aquest gran projecte que consta           
de cinc micro-projectes que atenen les dificultats de mobilitat dels alumnes que            
procedeixen de les poblacions de Montbrió del Camp i Vinyols i els Arcs.             
Aquests projectes són: Avis sense barreres, Gran recapte d’aliments, Viu el           
lleure, viu la cultura!, Vols un conte? Compta amb mi i, per últim, Follow              
me! 
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L’INSTITUT JOAN GUINJOAN ES MOU!  - CONCRECIONS GENERALS 

 

1. DADES DEL CENTRE 
Centre: Institut Joan Guinjoan 

Codi de Centre: 433007650 

Adreça: c/ Baltasar de Toda i Tàpies, 16 

Localitat:  43330 - Riudoms 

Telèfon: 977 768 432  Fax: 977 768 394 

Web: http://agora.xtec.cat/insjoanguinjoan 

a/e: e3007658@xtec.cat 

 

2. EQUIP IMPULSOR PROJECTE SERVEIS COMUNITARIS  
 

- Maria Pilar López (Coordinació Pedagògica) 
a/e: mlope323@xtec.cat 
 

- Begoña Díez (Coordinació ESO) 
a/e: bdiez2@xtec.cat 
 

- Maria Rosa Pagès (àrea de Religió) 
a/e: mpages5@xtec.cat 
 

- Sandra Restoy (àrea de Ciències Socials i Ètica i valors) 
a/e: srestoy@xtec.cat 
 

- Obdúlia Maireles (àrea de Llengua Castellana i Ètica i valors) 
a/e: omairele@xtec.cat 
 

- David Labrador (àrea d’Educació Física) 
a/e: dlabrado@xtec.cat 
 

- Jaume Ferràs (àrea d’Educació Física) 
a/e: jaumefa@yahoo.es 
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3. PERSONES DE CONTACTE DEL PROJECTE DE SERVEIS       
COMUNITARIS  
 

- Sandra Restoy  (srestoy@xtec.cat) 
 

- Obdúlia Maireles (omairele@xtec.cat) 

 

4. CONCRECIONS GENERALS DEL PROJECTE L’INSTITUT JOAN      

GUINJOAN ES MOU! 

 

El projecte L’INSTITUT JOAN GUINJOAN ES MOU! Està format per un           

conjunt de 5 projectes que tenen en compte les diferents necessitats socials            

del nostre entorn, així com les característiques del nostre alumnat, diversitat           

social, econòmica, cultural i religiosa. Els cinc micro-projectes de referència          

que veureu desenvolupats més endavant són els següents: 

 

- AVIS SENSE BARRERES. 

- GRAN RECAPTE D’ALIMENTS. 

- VIU EL LLEURE, VIU LA CULTURA! 

- VOLS UN CONTE? COMPTA AMB MI! 

- FOLLOW ME! 
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Com a aspectes comuns a tots cinc micro-projectes tenim l’organització i la            

difusió, entre d’altres aspectes que desenvolupem a continuació: 

 

1.- DIFUSIÓ : 

- Reunió de coordinació i d’informació amb els membres de l’equip docent            

corresponent al curs d’implantació del projecte de serveis comunitaris. Des de           

l’equip impulsor hem decidit que l’implantarem en el primer curs del segon cicle             

de l’ ESO (3r d’ESO). 

- Reunió informativa als pares, a començament de curs, sobre la implantació            

curricular del projecte de serveis comunitaris i el seu funcionament, fent           

incidència clara als mètodes d’avaluació, implicació dels alumnes i de les           

famílies. 

- Acte de presentació dels serveis acomplerts i acte de reconeixement als            

alumnes. És un acte destinat a les famílies, alumnes, i representants de les             

entitats implicades. L’objectiu és reconèixer la importància i l’impacte de les           

diferents actuacions fetes i la implicació dels alumnes, per tal de crear un             

referent per a les properes edicions. 

- Difusió mediàtica de l’execució dels serveis a través de notícies al web de              

les diferents institucions, premsa local, revista del centre i revista de les            

diferents entitats, així com l’acte final de reconeixement. 
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- Difusió institucional. El projecte de Serveis Comunitaris quedarà reflectit al           

PEC a finals del curs acadèmic 2017-2018, per tal que esdevingui totalment            

normativitzat, seguint instruccions del Departament d’Ensenyament de la        

Generalitat de Catalunya en aquest àmbit. 

2.- MARC D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE L’INSTITUT JOAN       

GUINJOAN ES MOU! 

S’ha establert, de manera conjunta amb Cap d’Estudis, Coordinació         

Pedagògica, Coordinació d’ESO i l’equip impulsor del Servei Comunitari, que la           

prestació del Servei Comunitari serà avaluada en el marc de les assignatures            

de Religió i Valors Ètics  de la següent manera: 

- Avaluació de tasques en horari lectiu - IES (10 hores): 

o L’alumne haurà de confeccionar un diari de camp on         

explicarà les seves accions i les seves percepcions. 

o L’alumne haurà de complimentar un qüestionari final       

d’autoavaluació. 

 

- Avaluació tasques en horari no lectiu - ENTITATS (10 hores): 

o Graella avaluadora de l’assistència, la puntualitat, el grau de         

compromís, comportament i avaluació final del nivell       

d’assoliment de les diferents tasques     

(satisfactori/notable/excel·lent). 
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- Qualificació: 

o La nota final del servei serà d’APTE  o NO APTE. 

o L’alumne es considerarà NO APTE si no supera amb èxit la           

realització de les diferents tasques demanades o per la falta          

d’assistència (és obligatori arribar al 80% d’assistència al        

servei, tant en la part lectiva com en la part no lectiva). 

o La nota es reflectirà en la nota final de l’assignatura (3r           

trimestre), independentment de la data de realització del        

servei. 

o La nota del servei comunitari serà inclosa en la dimensió          

sociocultural de l’àmbit de Cultura i Valors Ètics i Religió.  

 

- Recuperació del servei 

o Si la qualificació és NO APTE, l’alumne haurà de tornar a fer            

un servei comunitari el següent curs (4t d’ESO). 
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FITXES  

DELS 

 MICRO-PROJECTES 

 

  

8 



 
 

 

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 

Centre: Institut Joan Guinjoan i Gispert 

Localitat: Riudoms 

 

 

 
Nivell acadèmic/curs: 3r d’ESO 

Nombre d’alumnes: 10 

Matèries implicades: Llengües, Visual i Plàstica, Valors Ètics, Religió,         
Ciències Socials i Música. 

Entitats col·laboradores: : Residència 3ª  edat L’Onada, Riudoms. 

Descripció del projecte 

 

Introducció 

El centre està situat en un terme rural i rep alumnes de dos pobles propers: Montbrió                
del Camp i Vinyols i els Arcs. L’alumnat està format per alumnes de diferents              
nacionalitats. Els alumnes immigrants procedeixen majoritàriament del Marroc i         
Països de l’Est. 

L’Institut està situat a prop de la residència 3a edat L’Onada i, a causa d’aquesta               
proximitat i el compromís del centre, es fan habitualment activitats de col·laboració            
entre els nostres alumnes i els usuaris de la residència. 

Com a conseqüència de la relació abans esmentada, es considera que els usuaris de              
la residència L’Onada tenen falta de varietat d’activitats de lleure i contacte personal             
amb les generacions més joves, fet que fomenta l’ànim dels avis i la seva autoestima.               
Per tant s’ha considerat la necessitat de sensibilitzar els nostres joves envers el             
respecte cap a les persones grans, poder aprendre de les experiències viscudes al             
llarg de tota una vida i fer un intercanvi generacional de coneixements. 
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Estimular la participació i el voluntariat dels joves pel que fa a les necessitats dels               
avis, tant des del punt de vista afectiu i psicològic com des de la vessant física i                 
d’ajuda de les seves pròpies necessitats diàries. 

La finalitat és la d’una educació en valors traduïda en fets i actuacions concretes. 

 

 

 

Àmbit 

 

- Intercanvi generacional. 
- Participació ciutadana. 
- Projectes de solidaritat i cooperació. 
- Lleure. 

 

Objectius del projecte 

 

Es tracta, mitjançant un seguit d’activitats, de desenvolupar la competència social i            
ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat que els            
envolta. Alhora es vol 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.              
També es vol aconseguir una resposta educativa a les necessitats emergents de            
l’entorn escolar. 

 

Indicadors d’avaluació 

- Manifestació d’una actitud respectuosa i empàtica envers costums, valors,         
sentiments i formes de vida diferents als propis. 

- Adquisició d’una actitud responsable en totes les activitats fetes durant el           
Servei. 

- La demostració d’un paper actiu en la defensa del dret de les persones. 

- La participació i cooperació fent aportacions diferents i d’interès per a l’Entitat. 

- La manifestació de creativitat i autonomia en la resolució de les tasques            
proposades. 
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Activitats d’aprenentatge vinculades al servei (durant hores lectives) 

- Abans del servei: Reflexió sobre la realitat en la vida dels avis que viuen en               
una residència per la 3a edat. 

- Durant el servei: Valorar la necessitat de la feina conjunta. Desenvolupar           
l’adquisició d’hàbits que afavoreixin el creixement personal i col·lectiu en ares           
de les necessitats que es presentin dins d’una determinada col·lectivitat. 

- Després del servei: Objectius finals aconseguits com a resposta de la feina            
feta. Analitzar quin impacte social i personal ha assolit el projecte. 

Activitats fetes a l’entitat (durant hores no lectives) 

- Jocs. 
- Recursos memorístics (records que puguin compartir amb els alumnes) 
- Estudi de les emocions a través de la música i la gastronomia. 
- Estudi de la motricitat a través de la dansa. 

 
Planificació i temporització de les activitats 

 

FORMACIÓ EN EL CENTRE: 10 hores 

-  Activitats en horari lectiu: 
● Octubre: A Valors Ètics i Religió reflexió sobre la necessitat i cobertura            

del servei, coneixent conceptes (voluntariat, solidaritat, comunitat,       
empatia...)  (3h) 

● Novembre: A Tutoria presentant els projectes (2h) 
● Desembre: A les àrees Implicades: tasques de contextualització,        

formació, organització, anàlisi crítica i coordinació dels membres de         
l’equip (2h) 

● Maig i juny: A Tutoria: valoracions, difusió del projecte, autoavaluació i           
avaluació final  (3h) 

 

REALITZACIÓ DEL SERVEI: 10 hores 

- Activitats en horari  no lectiu: 
● Coordinació amb l’entitat i els seus membres (coneixement del         

funcionament del projecte) (1h) 
● Jocs (2h) 
● Recursos memorístics (records que puguin compartir amb els alumnes)         

(4h) 
● Estudi de les emocions a través de la música i la gastronomia (2h) 
● Estudi de la motricitat a través de la dansa(1h) 
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Avaluació de l’alumnat 

- Llengües: S’avaluarà l’anàlisi dels canvis que s’han produït en el llenguatge           
amb el pas dels anys (mots en desús, paraules noves...). Molts avis no             
coneixen determinades paraules que provenen del món tecnològic i molts          
joves no coneixen paraules tradicionals que pronunciaven els nostres avis.          
Passa el mateix amb les dites i els refranys. 

- Visual i Plàstica: Es valorarà l’anàlisi sobre el canvi de les formes amb el pas               
del temps: costums, maneres de vestir, festes, edificis, etc. El que canvia és la              
forma, però no gaire el fons. 

- Valors Ètics: Es valorarà el creixement i la maduració personal de l’alumne. 
- Religió: Es valorarà el treball en pro de l’ajuda i l’adquisició del compromís             

envers les persones necessitades. 
- Ciències Socials: S’avaluarà la comprensió de la persona com a filla del seu             

temps. La història ens pertany a tots. 
- Música: Valorarem i el coneixement de diferents tipus de música que serveixin            

com a pont d’unió entre diferents generacions. 
 

 

Espais i canals de coordinació 

- Interna: Ins Joan Guinjoan (Grup impulsor Serveis Comunitaris, coordinació 
pedagògica i coordinació ESO); famílies i alumnes. 

- Diferents agents implicats: residència 3a edat L’Onada, Riudoms. 

Activitats de reconeixement 

- Millora de l’autoestima dels avis.  
- Adquisició de valors per part dels joves, com la generositat, la humanitat, la             

solidaritat, poder compartir part del seu lleure ajudant i acompanyant les           
persones grans. Ambdues parts en surten beneficiades. 

 

Difusió del projecte 

- A l’aula davant els companys, per a intercanviar experiències. 
- A través del web de l’Institut Joan Guinjoan 

(http://agora.xtec.cat/insjoanguinjoan ) 
- A través de la revista de l’Institut Joan Guinjoan (La Mòbila) 
- A través de la premsa local (https://www.naciodigital.cat/reus/noticies/local/ ) 
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A 

L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

Centre:Institut Joan Guinjoan 

Localitat: Riudoms 

 

 

 
Nivell acadèmic/curs: 3r d’ESO 

Nombre d’alumnes: 10 

Matèries implicades: Llengües, Matemàtiques, Visual i Plàstica, Valors Ètics, 
Religió, Ciències Socials i Emprenedoria. 

Entitats col·laboradores: Càritas Riudoms, Càritas Vinyols i Càritas Montbrió 
del Camp. 

Descripció del projecte 

Introducció 

El centre està situat en un terme rural i rep alumnes de dos pobles propers: Montbrió                
del Camp i Vinyols i els Arcs. L’alumnat està format per alumnes de diferents              
nacionalitats. Els alumnes immigrants procedeixen majoritàriament del Marroc i         
Països de l’Est. 

Causa del gruix social procedent de la immigració, s’han detectat necessitats socials            
per la manca d’una renda mínima de moltes d’aquestes famílies, sobretot de les             
nouvingudes. Aquest fet es veu reflectit a l’Institut, ja que detectem que cada vegada              
hi ha més alumnes que tenen dificultats per a adquirir els llibres de text. 

Aquest projecte de Servei Comunitari es basa en la iniciativa del Banc d’Aliments “El              
Gran Recapte” que tes fa els dies 25 i 26 de novembre a tot Catalunya i que es                  
destina a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies que ho necessiten. La finalitat              
del nostre projecte és crear una població compromesa davant la realitat que els             
envolta. 
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Àmbit 

 

- Suport a necessitats bàsiques. 
- Participació ciutadana. 
- Projectes de solidaritat i cooperació. 

 

Objectius del projecte 

Es tracta, mitjançant un seguit d’activitats, de 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.          
Alhora s’incentiva que els alumnes adquireixin habilitats relacionades amb el disseny,           
la realització de projectes i el treball d’equip. També és molt important la tasca de               
difusió del projecte i la publicació dels resultats obtinguts. 

Indicadors d’avaluació 

- Treball en equip (coordinació, eficiència) 
- Grau de compromís individual de l’alumne (aportació d’idees,        

lideratge...) 
- Raonament sobre la necessitat de la campanya i els efectes que té            

(capacitat d’anàlisi i d’extreure conclusions) 

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei (durant hores lectives) 

- Abans del servei: reflexió sobre la realitat més propera en què les            
necessitats bàsiques no estan cobertes. 

- Durant el servei: seguiment de la conscienciació sobre la necessitat          
del projecte i també de la capacitat de coordinació i treball en equip i              
control del desenvolupament de les diferents tasques que formen el          
treball de camp del projecte.  

- Després del servei: valoració personal del projecte, valoració de la          
resposta social real i difusió. 

Activitats realitzades a l’entitat (durant hores no lectives) 

 
- Recollida d’aliments a peu de carrer. 
- Selecció i organització del gruix recollit. 
- Formació de lots segons necessitats. 
- Acompanyament a la distribució d’aquests aliments. 
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Planificació i temporització de les activitats 

 
FORMACIÓ EN EL CENTRE: 10 hores 
 

-  Activitats en horari lectiu: 
● Octubre: A Valors Ètics i Religió, reflexió sobre la necessitat i cobertura            

del servei, coneixement de conceptes (voluntariat, solidaritat,       
comunitat, empatia...)  (3h) 

● Novembre: A Tutoria, presentació dels projectes (2h) 
● Desembre: A les àrees Implicades, tasques de contextualització,        

formació, organització, anàlisi crítica i coordinació dels membres de         
l’equip (2h) 

● Maig i juny: A Tutoria, valoracions, difusió del projecte, autoavaluació i 
avaluació final  (3h) 

 
FORMACIÓ DEL SERVEI: 10 hores 
 

- Activitats en horari  no lectiu: 
● Coordinació amb l’entitat i els seus membres (coneixement del 

funcionament del projecte) (1h) 
● Recollida d’aliments (3h) 
● Selecció i organització del material recollit i formació de lots (3h) 
● Distribució dels lots (3h) 

 

 

Avaluació de l’alumnat 

- Llengües: Es valorarà la capacitat comunicativa oral de l’alumne en          
diferents situacions comunicatives (registres) així com la resposta que         
tenen davant situacions amb interferències lingüístiques causades per        
l’existència de diferents idiomes. En la part escrita s’avaluarà la          
distribució dels textos que facin per fer les campanyes de          
conscienciació i distribució (adequació, coherència...) 

- Matemàtiques: S’avaluarà la part logística que implica el projecte, així          
com l’entesa dels barems que determinen l’assoliment de les         
necessitats bàsiques de les famílies. 

- Visual i Plàstica: S’avaluarà la creativitat i execució tècnica que estiguin           
integrats en els mètodes de conscienciació i difusió. 
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- Valors Ètics: Es valorarà l’adquisició i comprensió de conceptes com          
l’empatia, la integració, la diversitat cultural i la companyonia. 

- Religió: Es valorarà el nivell de compromís individual i col·lectiu, així           
com l’entesa i acceptació de la diversitat religiosa i el coneixement de            
l’entitat Càritas i la seva relació amb l’àmbit religiós. 

- Ciències Socials: S’avaluarà el coneixement de la societat i la          
importància de l’economia de les famílies, així com el coneixement de           
l’economia de la zona. 

- Emprenedoria: Es valoraran la planificació i creativitat en la realització 
dels mètodes de conscienciació i difusió del projecte. 

 

Espais i canals de coordinació 

- Interna: Institut Joan Guinjoan (Grup impulsor dels Serveis Comunitaris,         
Coordinació Pedagògica i Coordinació d’ESO) 

- Diferents agents implicats: Càritas de Riudoms, Montbrió del Camp i          
Vinyols i els Arcs. 

Activitats de reconeixement 

- Realització del servei 
- Recollida del seguiment a partir d’unes fitxes 
- Comunicació de les incidències (absències, servei incomplet...) 
- Full de signatures 
- Resum diari 

Difusió del projecte 

- A l’aula davant els companys, per a intercanviar experiències 
- A través del web de l’Institut Joan Guinjoan 

(http://agora.xtec.cat/insjoanguinjoan ) 
- A través de la revista de l’Institut Joan Guinjoan (La Mòbila) 
- A través de la premsa local 

(https://www.naciodigital.cat/reus/noticies/local/ ) 
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A 

L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

Centre:Institut Joan Guinjoan 

Localitat: Riudoms 

 

 

 
Nivell acadèmic/curs: 3r d’ESO 

Nombre d’alumnes: 20, distribuïts en grups segons l’activitat. 

Matèries implicades: Llengües, Matemàtiques, Visual i Plàstica, Valors Ètics,         
Religió, Ciències Socials, Emprenedoria,  Música, Informàtica i Educació Física. 

Entitats col·laboradores: Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar        
(CERAP) 

Descripció del projecte 

Introducció 

El centre està situat en un terme rural i rep alumnes de dos pobles propers: Montbrió                
del Camp i Vinyols i els Arcs. L’alumnat està format per alumnes de diferents              
nacionalitats. Els alumnes immigrants procedeixen majoritàriament del Marroc i de          
països de l’est. 

A causa dell gruix social procedent de la immigració s’han detectat necessitats socials             
integradores de les famílies i, sobretot, dels joves. Per altra banda, també s’ha             
detectat una manca de falta d’interès, per part dels joves del municipi, en la              
participació de les activitats populars que el propi CERAP intenta difondre i per tal de               
solucionar aquesta situació proposa que els nostres alumnes hi participin en les            
diferents activitats culturals i de lleure que gestiona el Centre Cultural. 

Aquest projecte pretén donar a conèixer al jovent les diferents activitats que promou el              
Centre des d’una perspectiva interna que ajudi a promoure el patrimoni cultural i             
popular que seran la seva herència. A més vol incentivar la proximitat i compromís              
amb l’art i les lletres a través de les diferents obres d’art de què disposen i també té                  
l’objectiu integrador de la societat jove nouvinguda i de manteniment del patrimoni            
cultural que és propi del lloc on viuen.  
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Àmbit 

- Patrimoni cultural. 
- Participació ciutadana. 
- Projectes de solidaritat i cooperació. 
- Lleure. 

Objectius del projecte 

Es tracta, mitjançant un seguit d’activitats, de 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.          
Alhora s’incentiva que els alumnes adquireixin habilitats relacionades amb el disseny,           
la realització de projectes i el treball d’equip. A més a més, es vol incentivar el lleure                 
com a referent integrador de diferents cultures i l’adquisició d’una conscienciació           
sobre la importància de la preservació de les diferents arts. 

 

Indicadors d’avaluació 

- Treball en equip (coordinació, eficiència). 
- Grau de compromís individual de l’alumne (aportació d’idees,        

lideratge...). 
- Satisfacció de les persones que reben el servei i la pròpia de l’alumne. 
- Creativitat en el disseny de les tasques i precisió en la realització. 
- Competències de la vida cultural desenvolupades. 

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei (durant hores lectives) 

- Abans del servei: Reflexió sobre la realitat més propera on els joves            
no estan compromesos amb la cultura del seu entorn. 

- Durant el servei: Estratègies de planificació amb previsió dels resultats          
que s’esperen  de les persones que fan i reben el servei.  

- Després del servei: Valoració personal del projecte, valoració de la          
resposta social real i difusió que se’n fa. 

Activitats realitzades a l’entitat (durant hores no lectives) 

- Classificació dels quadres que formen part del fons d’art del CERAP. 
- Torneig d’escacs. 
- Participació en el Ball de Bastons. 
- Col·laboració en l’organització i preparació de l’avituallament en les 

sortides de la secció excursionista. 
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- Col·laboració en la difusió de les activitats del CERAP a través de les 
diferents xarxes socials (WhatsApp, Instagram, Facebook...) 

Planificació i temporització de les activitats 

 

FORMACIÓ EN EL CENTRE: 10 hores 

 

-  Activitats en horari lectiu: 
● Octubre: A Valors Ètics i Religió, reflexió sobre la necessitat i cobertura            

del servei, coneixement de conceptes (voluntariat, solidaritat,       
comunitat, empatia...)  (3h) 

● Novembre: A Tutoria presentant els projectes (2h) 
● Desembre: Àrees Implicades, tasques de contextualització, formació,       

organització, anàlisi crítica i coordinació dels membres de l’equip (2h) 
● Maig i juny: A Tutoria, valoracions, difusió del projecte, autoavaluació i 

avaluació final  (3h) 
 

REALITZACIÓ DEL SERVEI: 10 hores 

 

- Activitats en horari  no lectiu: 
● Coordinació amb l’entitat i els seus membres (coneixement del         

funcionament del projecte i del centre) (1h comuna)  
● Classificació dels quadres que formen part del fons d’art del          

CERAP; difusió de les obres d’art i de les seves característiques;           
preparació d’exposicions i   assistència 
tècnica a l’hora d’executar-les  (9h específica) 

● Torneig d’escacs: planificació, organització i difusió de la lliga,         
així com de  l’acte final on es lliuren els premis (9h específica) 

● Ball de bastons: difusió i participació en l’aprenentatge del ball de           
bastons, així com l’organització d’esdeveniments en els quals        
se’n farien exhibicions (9 h específica) 

● Col·laboració en l’organització i preparació de l’avituallament en        
les sortides de la secció excursionista (9h específica) 

● Col·laboració en la difusió de les activitats del CERAP a través           
de les diferents xarxes socials (WhatsApp, Instagram,       
Facebook...) (9h específica) 
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Avaluació de l’alumnat 

- Llengües: S’avaluarà la part escrita en referència a l’organització dels          
textos que facin per fer les campanyes de conscienciació i difusió           
(adequació, coherència...) 

- Matemàtiques: S’avaluarà el coneixement de les estratègies del joc         
d’escacs. 

- Visual i Plàstica: S’avaluarà la creativitat i execució tècnica que estiguin           
integrats en els mètodes de conscienciació i difusió. 

- Valors Ètics: Es valorarà l’adquisició i comprensió de conceptes com          
l’empatia, la integració, la diversitat cultural i la incidència que té la            
cultura popular i les diferents arts en la formació del caràcter d’una            
societat. 

- Religió: Es valorarà el nivell de compromís individual i col·lectiu, així           
com l’entesa i acceptació de la pluralitat cultural. 

- Ciències Socials: S’avaluarà l’aprenentatge que es faci sobre la         
tipologia de pintures que es conserven al fons d’art del propi CERAP.  

- Emprenedoria: Es valoraran la planificació i creativitat en la realització 
dels mètodes de conscienciació i difusió del projecte. 

- Música: Coneixements adquirits sobre la música tradicional i popular de 
la zona. 

- Educació Física: S’avaluarà la participació activa tant en el ball de           
bastons, valorant la predisposició i coordinació i, pel que fa a les            
activitats relacionades amb el club excursionista, s’avaluarà       
l’aprenentatge de l’organització i logística necessària en les sortides         
programades així com l’execució de les tasques encomanades. 

 

Espais i canals de coordinació 

- Interna: Institut Joan Guinjoan (Grup impulsor Serveis Comunitaris,        
Coordinació Pedagògica i Coordinació ESO) 

- Diferents agents implicats: Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de        
Palomar (CERAP) 

Activitats de reconeixement 

- Realització del servei 
- Recolliment del seguiment a partir d’unes fitxes 
- Comunicació de les incidències (absències, servei incomplet...) 
- Full de signatures 
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- Resum diari 

Difusió del projecte 

- A l’aula davant els companys, per a intercanviar experiències 
- A través del web de l’Institut Joan Guinjoan 

(http://agora.xtec.cat/insjoanguinjoan) 
- A través del web del CERAP (http://www.cerap.cat) 
- A través de les xarxes socials 
- A través de la revista de l’Institut Joan Guinjoan (La Mòbila) 
- A través de la premsa local 

(https://www.naciodigital.cat/reus/noticies/local/) 
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PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI PER A 

L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

Centre: Institut Joan Guinjoan 

Localitat: Riudoms 

 

 

 

 
Nivell acadèmic/curs: 3r d’ESO 

Nombre d’alumnes: En funció dels personatges a representar/interpretar        
(entre 2 i 5) 

Matèries implicades: Llengües, Visual i Plàstica i Tecnologia, Valors Ètics i           
Religió, Ciències Socials i Ciutadania  i Educació Física. 

Entitats col·laboradores: Biblioteca Municipal de Montbrió del Camp,        
Biblioteca Pública Municipal Antoni Gaudí de Riudoms i Biblioteca Municipal de           
Vinyols i els Arcs. 

Descripció del projecte 

Introducció 

 

El centre està ubicat a Riudoms, municipi del Baix Camp amb una població             
aproximada d’uns 6.500 habitants el qual rep alumnes de dos pobles propers:            
Montbrió del Camp i Vinyols i els Arcs. Té un total de 573 alumnes matriculats i està                 
compost d’una part considerable de població immigrant procedent del Marroc i dels            
països de l’est, la qual està sobretot integrada en els costums del poble i parlen en                
català. 

Prendrem la lectura, bàsicament la rondalla, com a eina d’intervenció comunitària i            
donarem protagonisme a les persones dins d’un projecte d’animació a la lectura que             
reforci la feina conjunta i participativa, sobretot per a aquells alumnes que no tenen un               
suport escolar en les seves famílies les quals tenen mancances culturals i            
econòmiques.  
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Per mitjà de la preparació en equip per a la posada en escena de la lectura i                 
escenificació d’una rondalla per als alumnes de primària a la biblioteca municipal dels             
pobles implicats en el projecte, els alumnes de l’institut fomentaran l’hàbit de la lectura              
a través del seu gaudi dins d’un context significatiu, oferint models d’actuació,            
afavorint l’autoestima i la responsabilitat. 

Es pretén facilitar l´adquisició de competències bàsiques a través d´aquesta          
metodologia pràctica i experimental, potenciar la relació dels alumnes amb l’entorn i            
crear situacions de col·laboració, facilitar la interacció i la comunicació entre           
adolescents i petits en un context educatiu i cultural. 

Àmbit 

- Suport a necessitats bàsiques 
- Participació ciutadana 
- Projectes de solidaritat i cooperació 
- Lleure  

Objectius del projecte 

Es tracta, mitjançant un seguit d’activitats, de 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. A més a més, s’incentiva que els alumnes adquireixin habilitats           
relacionades amb el disseny, la realització de projectes i el treball d’equip.            
També volem donar una resposta educativa a les necessitats emergents de           
l’entorn escolar i donar significat a la tasca de difusió del projecte i la              
publicació dels resultats obtinguts.  

Indicadors d’avaluació 

- Treball en equip (coordinació, eficiència) 
- Grau de compromís individual de l’alumne (aportació d’idees,        

lideratge,...) 
- Raonament sobre la necessitat de la campanya i els efectes que té            

(capacitat d’analitzar i extreure conclusions) 
- Capacitat d’obrir-se a la comunitat i altres entitats amb qui col·laborar 
- Capacitat de resoldre problemes 

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei (durant hores lectives) 

- Abans del servei: Reflexió sobre la realitat més propera en què les            
necessitats bàsiques no estan cobertes 

- Durant el servei: Seguiment de la conscienciació sobre la necessitat          
del projecte i també de la capacitat de coordinació i treball en equip             
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respecte al desenvolupament de les diferents tasques que formen el          
treball de camp del projecte  

- Després del servei: valoració personal del projecte, valoració de la          
resposta social real i difusió 

Activitats realitzades a l’entitat (durant hores no lectives) 

- Conèixer les instal·lacions i tenir un primer contacte amb el personal de            
la biblioteca (1h) 

- Seleccionar els possibles llibres de lectura coneixent les necessitats         
d’etapa i educatives dels alumnes, així com els recursos dels quals           
disposa la biblioteca. Triar un espai adequat per a desenvolupar la           
lectura amb l’assessorament del personal que hi treballa (1h) 

- Fer publicitat de l’activitat en les diferents escoles (1h) 
- Activitat de Conta contes  (7h) 

Planificació i temporització de les activitats 

FORMACIÓ EN EL CENTRE: 10 hores 

-  Activitats en horari lectiu: 
● Octubre: A Valors Ètics i Religió, reflexió sobre la necessitat i cobertura            

del servei, coneixent conceptes (voluntariat, solidaritat, comunitat,       
empatia...)  (3h) 

● Novembre: A Tutoria presentant els projectes (2h) 
● Desembre: A les àrees Implicades, tasques de contextualització,        

formació, organització, anàlisi crítica i coordinació dels membres de         
l’equip (2h) 

● Maig i juny: A Tutoria, valoracions, difusió del projecte, autoavaluació i 
avaluació final  (3h) 

 

REALITZACIÓ DEL SERVEI: 10hores 

- Activitats en horari  no lectiu: 
● Conèixer les instal·lacions i tenir un primer contacte amb el          

personal de la biblioteca (1h) 
● Seleccionar els possibles llibres de lectura coneixent les        

necessitats d’etapa i educatives dels alumnes, així com dels         
recursos dels quals disposa la biblioteca. Triar un espai adequat          
per a desenvolupar la lectura amb l’assessorament del personal         
que hi treballa (1h) 

● Fer publicitat de l’activitat en les diferents escoles (1h) 
● Activitat de Conta contes  (7h) 
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Avaluació de l’alumnat 

- Àrea Lingüística: Expressar-se correctament de manera oral i escrita ,          
millorar la competència lectora dels alumnes, donar a conèixer el món           
de la literatura i la fantasia, enriquir el vocabulari i els recursos            
lingüístics de la llengua 

- Valors Ètica i Religió: potenciar la solidaritat, la tolerància, el voluntariat,           
la interacció social, educant les emocions 

- Àmbit social i Ciutadania: reconèixer les necessitats de l’entorn,         
conèixer la societat que ens envolta, valorar el nivell de col·laboració i            
solidaritat 

- Visual i Plàstica i Tecnologia: potenciar la creativitat i la realització de            
materials necessaris per a l’activitat amb les destreses i habilitats          
bàsiques 

- Educació Física: valorar el ritme, la psicomotricitat i altres ítems propis           
del moviment del cos 
 
 
 

Espais i canals de coordinació 

- Interna: Institut Joan Guinjoan (Grup impulsor dels Serveis Comunitaris,         
Coordinació Pedagògica i Coordinació d’ESO) 

- Diferents agents implicats: Ajuntament de Riudoms, Biblioteca Pública        
Municipal Antoni Gaudí de Riudoms, Biblioteca Municipal de Montbrió         
del Camp i Biblioteca Municipal de Vinyols i els Arcs. 

Activitats de reconeixement 

- Realització del servei 

- Recolliment del seguiment a partir d’unes fitxes 

- Comunicació de les incidències (absències, servei incomplet, etc.) 

- Fulls de signatures i resum diari 

Difusió del projecte 

- A l’aula davant dels companys, per intercanviar experiències. 
- A través del web de l’Institut Joan Guinjoan 

(http://agora.xtec.cat/insjoanguinjoan ) 
- A través de la revista de l’Institut Joan Guinjoan (La Mòbila) 
- A través de la premsa local (https://www.naciodigital.cat/reus  ) 
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PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI PER A 

L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

Centre: Institut Joan Guinjoan 

Localitat: Riudoms 

 

 

 

 
Nivell acadèmic/curs: 3r d’ESO 

Nombre d’alumnes: de 2 a 4 

Matèries implicades: Llengües, Valors Ètics, Ciències Socials i Ciutadania,         
Tecnologia, Ciències Naturals, Matemàtiques, Música 

Entitats col·laboradores: Escola Beat Bonaventura Gran de Riudoms, Escola         
Cavaller Arnau de Riudoms, Escola Josep Maria Soler de Montbrió del Camp i             
Escola Santa Caterina de Vinyols i els Arcs. 

Descripció del projecte 

Introducció 

El centre està ubicat a Riudoms, municipi del Baix Camp amb una població             
aproximada d’uns 6.500 habitants, i rep alumnes de dos pobles propers:           
Montbrió del Camp i Vinyols i els Arcs. Té un total de 573 alumnes matriculats i                
hi assisteix un nombre considerable de població immigrant procedent del          
Marroc i dels països de l’est, la qual està, gairebé tota, integrada en els              
costums del poble i parlen en català. 

Adaptar-se a les necessitats del centre escolar i col·laborar en activitats           
diverses i flexibles com: l’acompanyament a la lectura, tallers diversos o cuidar            
de l’hort. Prendre les diferents activitats realitzades a l’escola com a eina            
d’intervenció comunitària donant protagonisme a les persones dins d’un         
projecte d’interacció que reforça el treball conjunt i participatiu, sobretot per a            
aquells alumnes que no tenen un suport escolar de les seves famílies, les             
quals tenen mancances culturals i econòmiques.  
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Els alumnes de 3r d’ESO acompanyaran els alumnes de primària, dins l’horari            
escolar , desenvolupant l’hàbit lector i fomentant el gaudi per la lectura ,             
cuidant un hort o realitzant algun taller, mantenint viva la cultura popular i             
fent-los partícips d’un sentiment de pertinença a una comunitat, a tenir cura            
d’un be sociocultural i, de retruc, d’enriquir el vocabulari i els recursos            
lingüístics de la llengua. 

Es pretén facilitar l´adquisició de competències bàsiques a través d´aquesta          
metodologia pràctica i experimental, potenciar la relació dels alumnes amb          
l’entorn i crear situacions de col·laboració, facilitar la interacció i la comunicació            
entre adolescents i petits en un context educatiu i cultural i aprendre a treballar              
i a educar les emocions. 

 

Àmbit 

 

- Suport a necessitats bàsiques. 
- Participació ciutadana. 
- Projectes de solidaritat i cooperació. 
- Lleure. 

 

Objectius del projecte 

 

Es tracta, mitjançant un seguit d’activitats, de 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. Al mateix temps, s’incentiva que els alumnes adquireixin         
habilitats relacionades amb el disseny, la realització de projectes i el treball            
d’equip. També donar una resposta educativa a les necessitats emergents de           
l’entorn escolar. Per últim, és molt important la tasca de difusió del projecte i la               
publicació dels resultats obtinguts.  

 

Indicadors d’avaluació 

- Treball en equip (coordinació, eficiència). 
- Nivell de compromís individual de l’alumne (aportació d’idees,        

lideratge,...) 
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- Raonament sobre la necessitat de la campanya i els efectes de la            
mateixa (capacitat d’analitzar i extreure conclusions) 

- Capacitat d’obrir-se a la comunitat i altres entitats amb les que           
col·laborar 

- Capacitat de resoldre problemes 

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei (durant hores lectives) 

- Abans del servei: Reflexió sobre la realitat més propera on les           
necessitats bàsiques no estan cobertes 

- Durant el servei: Seguiment de la conscienciació sobre la necessitat          
del projecte i també de la capacitat de coordinació i treball en equip i              
control del desenvolupament de les diferents tasques que formen el          
treball de camp del projecte  

- Després del servei: Valoració personal del projecte, valoració de la          
resposta social real i difusió 
 

Activitats realitzades a l’entitat (durant hores no lectives) 

- Conèixer les instal·lacions i tenir un primer contacte amb els alumnes i            
mestres del centre.(1h) 

- Seleccionar els possibles llibres de lectura, els tallers que poden dur-se           
a terme, l’espai dedicat a l’hort, etc, coneixent les necessitats d’etapa i            
educatives dels alumnes, així com els recursos dels quals disposa          
l’escola. Triar un espai adequat per a desenvolupar l’activitat amb els           
alumnes tot interactuant amb el personal docent de l’escola. Informar-se          
dels alumnes amb algun tipus d’atenció o necessitat especial. (1h) 

- Realització de l’activitat o servei amb els grups escollits (8h) 

Planificació i temporització de les activitats 

FORMACIÓ EN EL CENTRE: 10 hores 

 

-  Activitats en horari lectiu: 
● Octubre: A Valors Ètics i Religió reflexió sobre la necessitat i cobertura 

del servei, coneixent conceptes (voluntariat, solidaritat, comunitat, 
empatia,...)  (3h) 

● Novembre: A Tutoria presentant els projectes. (2h) 
● Desembre: Àrees Implicades: Tasques de contextualització, formació, 

organització, anàlisi crític i coordinació dels membres de l’equip. (2h) 
● Maig-Juny: A Tutoria :Valoracions, difusió del projecte, autoavaluació i 

avaluació final  (3h) 
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REALITZACIÓ DEL SERVEI: 10 hores 

 

- Activitats en horari  no lectiu:(10 hores) 
● Conèixer les instal·lacions i tenir un primer contacte amb els          

alumnes i mestres del centre.(1h) 
● Seleccionar els materials, recursos,... coneixent les necessitats       

d’etapa i educatives dels alumnes, així com dels recursos dels          
quals disposa l’escola. Triar un espai adequat per a         
desenvolupar l’activitat lectora amb els alumnes tot interactuant        
amb el personal docent de l’escola. Informar-se dels alumnes         
amb algun tipus d’atenció o necessitat especial. (1h) 

● Realitzar l’activitat o servei amb els grups escollits (8h) 

 

Avaluació de l’alumnat 

- Àrea Lingüística: Expressar-se correctament de manera oral i escrita,         
millorar la competència lectora dels alumnes, donar a conèixer el món           
de la literatura i la fantasia, enriquir el vocabulari i els recursos            
lingüístics de la llengua 

- Valors Ètica i Religió: Potenciar la solidaritat, la tolerància, el voluntariat,           
la interacció social, educant les emocions 

- Àmbit social i Ciutadania: Reconèixer les necessitats de l’entorn,         
conèixer la societat que ens envolta, coneixement dels deures i drets de            
totes les persones 

- Ciències Naturals: Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el          
raonament científic 

- Matemàtiques: Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el         
raonament matemàtic 

- Visual i Plàstica/Tecnologia: Potenciar la creativitat i la realització de          
materials necessaris per a l’activitat amb les destreses i habilitats          
bàsiques 

Espais i canals de coordinació 

- Interna: Institut Joan Guinjoan (Grup impulsor Serveis Comunitaris,        
coordinació pedagògica i coordinació d’ESO) 
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- Diferents agents implicats: Ajuntament de Riudoms, Biblioteca       
Pública Municipal Antoni Gaudí de Riudoms, Biblioteca Municipal de         
Montbrió del Camp i Biblioteca Municipal de Vinyols i els Arcs. 

Activitats de reconeixement 

- Realització del servei 
- Recolliment del seguiment a partir d’unes fitxes 
- Comunicació de les incidències (absències, servei incomplet, etc) 
- Fulls de signatures i resum diari 

Difusió del projecte 

- A l’aula davant dels companys, per intercanviar experiències. 
- A través de la web de l’Institut Joan Guinjoan 

(http://agora.xtec.cat/insjoanguinjoan ) 
- A través de la revista de l’Institut Joan Guinjoan (La Mòbila) 
- A través de la premsa local 

(https://www.naciodigital.cat/reus/noticies/local/ ) 
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A 

L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

 

AUTOAVALUACIÓ DE L’ALUMNE 

 
Objectius: 
 
- Reflexionar sobre les accions i actituds assumides en relació al projecte. 
- Reconèixer les pròpies fortaleses i debilitats en relació al projecte. 
- Promoure l’esperit crític i l’acció responsable de tots els participants. 

 

Nom: 
Curs: 
Data: 

Assenyala el número que representi millor la teva opinió d’acord amb la següent clau: 
1. Completament d’acord. 
2. D’acord. 
3. No ho sé. 
4. Completament en desacord. 

 
 

Durant el desenvolupament del projecte d’aprenentatge-servei... 

 
 1 2 3 4 
Em vaig sentir responsable de la meva feina.     
Vaig poder dedicar-li el temps necessari.     
Vaig tenir una excel·lent assistència.     
Vaig arribar a les activitats de servei.     
Vaig participar activament.     
Vaig estar motivat per realitzar les accions que tocaven.     
La relació entre els companys va ser bona.     
Vam enfortir vincles a la comunitat.     
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A 

L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

 

AUTOAVALUACIÓ DEL PROFESSORAT 

 
Objectius: 
 
- Reflexionar respecte l’organització i coordinació del personal i activitats         

relacionades amb el projecte. 
- Esmenar aquells punts que ajudin a millorar l’eficiència i execució del projecte 

 

Nom: 
Curs: 
Projecte:  
Data: 
 
 

Marca amb una creu segons correspongui: 

 
 Sí No 
Preparo amb suficient antelació el contingut de les activitats i calculo bé            
el temps estimat perquè els alumnes les duguin a terme? 

  

Avaluo de forma contínua les activitats?   
Reservo moments per a la reflexió sobre el projecte?   
Intento planificar activitats d’integració del servei amb l’aprenentatge?   
Mostro amb claredat criteris i fonaments que afavoreixen el servei?   
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A 

L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

AVALUACIÓ DEL SERVEI 

 
Objectius: 
 
- Reflexionar sobre l’adequació del servei. 
- Avaluar l’impacte del servei en l’alumnat i les entitats. 

 

Nom: 
Curs: 
Servei: 
Data: 

Assenyala el número que representi millor la teva opinió d’acord amb la següent clau: 
5. Molt  
6. Bastant 
7. Poc 
8. No gens 

 
 

Marca amb una creu segons correspongui: 

 
 Molt Bastant Poc No 

gens 
El projecte ha contribuït a solucionar una       
necessitat real de la comunitat. 

    

Aquests canvis són satisfactoris per als      
destinataris. 

    

S’han establert acords eficaços amb     
organitzacions governamentals i no    
governamentals. 

    

S’evidencia per part dels destinataris empenta per       
portar endavant el projecte. 

    

Es continuen aportant idees per millorar el projecte        
per part de tots els participants. 
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A 

L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

AVALUACIÓ DE L’ALUMNE EN SERVEI COMUNITARI (entitat) 

Alumne: 
Curs: 
Servei: 
Entitat: 
Data: 

Assenyala el numero que representi millor la teva opinió d’acord amb la següent clau: 
1. Molt 
2. Bastant 
3. Poc 
4. No gens 

 
 

Marca amb una creu segons correspongui: 

 
 Molt Bastant Poc No 

gens 
L’alumne demostra un nivell de compromís amb les        
tasques assignades. 

    

L’alumne es comporta adequadament en diferents      
espais i situacions. 

    

L’alumne assisteix amb puntualitat al punt de       
trobada. 

    

L’alumne realitza les tasques del servei de forma        
eficient i enriquidora. 

    

     
     
Observacions: 
 
 

    

 
 

 

Avaluador/a Entitat 
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(Nom i signatura) 
 

 

 

 

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A 

L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

CONTROL D’ASSISTÈNCIA AL SERVEI COMUNITARI (entitat) 

 
 

Alumne: 
Curs: 
Servei: 
Entitat: 

 

 
Activitat/s Data Hores 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

Avaluador/a Entitat 
(Nom, signatura i data) 
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