
SERVEI COMUNITARI                                                                                                                

El Servei Comunitari és una acció educativa que s’orienta a desenvolupar la 
competència social i ciutadana, mitjançant la metodologia de l’aprenentatge-servei. Es 
desenvoluparà al llarg del curs com una màteria més de 4t d’ESO, en el marc del 
currículum obligatori. Té la consideració de projecte transversal.

El seu objectiu principal és donar a conèixer a l’alumnat i famílies les problemàtiques 
socials i culturals, així com la xarxa associativa i les entitats de l’entorm, per tal de 
promoure la participació dels joves i fomentar el compromís amb la construcció d’una 
societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

El SC inclou una dedicació horària dins el marc escolar, però també unes hores de 
servei actiu a la comunitat (al voltant de 10 hores) que, majoritàriament, tindran lloc 
fora de l’horari escolar. “Inicialment, l’alumnat hi anirà acompanyat, però també 
algunes vegades hauran de desenvolupar l’activitat de SC autònomament o amb la 
supervisió de l’entitat.”



SERVEI COMUNITARI                                                                                                                

TÍTOL: El valor de la diversitat                     

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Suport a les necessitats bàsiques (col·lectius en risc d’exclusió)

ENTITAT: Fundació TEAS (Rda. General Mitre, 202)       https://www.teas.cat/

DESCRIPCIÓ:
Aquest projecte pretén implicar els alumnes en la problemàtica de les persones amb 
discapacitat intel·lectual. L’objectiu és que els joves coneguin i empatitzin amb la realitat 
d'aquest col·lectiu, ajudar-los a trencar amb els estereotips i estigmes que pesen sobre les 
persones amb discapacitat intel·lectual i despertar en ells valors de solidaritat i implicació en 
el canvi social.

El producte final del projecte podria ser un material didàctic elaborat pels alumnes per ajudar 
aquestes persones a desenvolupar alguna habilitat cognitiva, social, artística, digital, 
comunicativa, etc., segons les necessitats més remarcades pels seus educadors. Per a aquesta 
tasca, podrem comptar amb el suport de Nexe Fundació a través de l'ApS “Creació de 
materials per a persones amb discapacitat” oferta dins del PAE per al curs vigent.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE:

 Visualització d'una pel·lícula i/o documental adient.
 Reflexió personal i col·lectiva sobre l'audiovisual.
 Visita al centre de referència.
 Formació específica en creació de materials per a persones amb discapacitat.

ACTIVITATS DE SERVEI:

 Elaboració del material adaptat.
 Aplicació del material al centre de referència.

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI:

 Les xerrades de sensibilització i la formació específica es faran al centre, dins l’horari 
escolar.

 Les visites al centre assistencial seran dins i fora d’horari lectiu.

https://www.teas.cat/
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TÍTOL: El gran recapte                                                                          

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Suport a les necessitats bàsiques (col·lectius en risc d’exclusió)

ENTITAT: Banc dels Aliments          https://www.bancdelsaliments.org/ca/home/

DESCRIPCIÓ:
El Banc dels Aliments duu a terme cada any diferents campanyes de sensibilització sobre el 
malbaratament alimentari i la problemàtica de la pobresa alimentària. A partir d’aquestes 
xerrades, es promou la recollida d’aliments i la seva posterior classificació en els locals de 
l’entitat, per a la seva distribució a les associacions i parròquies que, al seu torn, les 
reparteixen entre les famílies necessitades del barri. 
L’alumnat participant serà l’encarregat de dinamitzar la campanya al centre, però també 
participarà en el Gran recapte de finals de novembre. A més, contactarà amb els serveis 
socials del barri i descobrirà la realitat de les necessitats de l’entorn proper.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE:

 Xerrada informativa i de sensibilització. Assessorament sobre el recapte.
 Contacte amb un centre de distribució d'aliments del barri. Sensibilització amb la 

problemàtica al barri.
ACTIVITATS DE SERVEI

 Difusió de la campanya de recapte a tot el centre.
 Participació en la recollida d'aliments del Gran recapte del darrer cap de setmana 

de novembre (supermercat del barri).
 Recollida dels aliments al centre.
 Col·laboració en la classificació del menjar recollit (al centre de Zona Franca).

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI:

 La xerrada tindrà lloc durant el mes d’octubre, en centre.
 Entre octubre i novembre, es contactarà amb els Serveis Socials i es visitarà algun 

centre del barri (horari a determinar).
 La participació al Gran recapte serà el darrer divendres (tarda) o dissabte (matí o 

tarda) de novembre, en un supermercat del barri.
 La recollida d’aliments en centre durarà uns quinze dies, entre novembre i desembre. 

Hi ha la possibilitat de repetir-ho cap a final de curs, dins del programa La fam no fa 
vacances.

 La classificació del menjar serà un dia a determinar.

https://www.bancdelsaliments.org/ca/home/
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TÍTOL: Grans rebomboris                      

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Intercanvi generacional (gent gran)

ENTITAT:  Som Via           https://www.somvia.org/serveis/serveis-datencio-a-la-gent-gran/

DESCRIPCIÓ:
El projecte pretén acostar els joves al món de les persones grans, tot afavorint un intercanvi 
intergeneracional, a partir de la música. Es tracta de trencar la la imatge de vellesa associada 
a malaltia, dependència i manca d’interessos vitals. A través de la música, associada a la 
paraula, es pot ajudar a la reminiscència i l’estimulació cognitiva, i provocar sentiments 
satisfactoris. 

Es faran parelles intergeneracionals que compartiran les cançons preferides. S’elaborarà un 
repertori musical que s’estudiarà i prepararà per realitzar un musical entre tots.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE:

 Visita a la Residència Avis en família. Xerrada amb la direcció.
 Tallers en centre. 

ACTIVITATS DE SERVEI:
 Elaboració d’un repertori de cançons tradicionals, de diferents èpoques i actuals.
 Preparació d’un musical.
 Creació de pòsters i fulletons per difondre-ho.
 Enregistrament de les cançons.

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI:

Les xerrades i la formació inicial seran al centre en horari escolar, igual que la visita inicial. 
Les altres visites de treball seran majoritàment fora de l’horari lectiu, a les tardes.

https://www.somvia.org/serveis/serveis-datencio-a-la-gent-gran/
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TÍTOL:  Literàpolis                          
ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Participació ciutadana

ENTITAT: Ajuntament de Barcelona   
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/ca/literapolisbcn
DESCRIPCIÓ:
Literapolisbcn és un projecte promogut pel programa Barcelona Ciutat de la Literatura 
UNESCO de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament. El projecte ha desenvolupat una app mòbil 
gratuïta que té una dinàmica de gimcana literària i que està basada en novel·les que passen a 
la ciutat de Barcelona. Té la intenció de fomentar la lectura i el coneixement de la ciutat entre 
els joves. 

D’una banda, els jugadors, un cop llegida l’obra, han de localitzar els diferents punts 
geogràfics reals de la ciutat on transcorre l’acció i resoldre un seguit de proves, que els 
recompensaran amb premis.

D’altra banda, l’aplicació va lligada a una plataforma de continguts web que permet crear 
nous itineraris. Si s’hi introdueixen els continguts treballats, es crea automàticament un 
itinerari, visible en qualsevol dispositiu mòbil des del moment en què es publica. Aquestes 
rutes literàries s’elaboren de forma cooperativa entre els grups d’alumnes.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE:
 Xerrades-taller en centre.

 Activitats de motivació: jugar amb una de les novel·les existents per familiaritzar-se 
amb les dinàmiques del joc.

 Activitats de contextualització: lectura i comprensió d’una novel·la, anàlisi dels llocs a 
geolocalitzar, familiaritzar-se amb el gestor de continguts de la plataforma..

ACTIVITATS DE SERVEI:
Elaboració d’una ruta literària:

 Activitats de repte: selecció de citacions, preparació de l’itinerari, recerca de la 
informació sobre el barri, creació de continguts multimèdia i proposta de guió, 
autocorrecció i proposta definitiva, pujada dels continguts a la plataforma i publicació 
de l’itinerari.

 Activitats de cloenda: presentació i aplicació (in situ) del joc.

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI:
Les xerrades i la preparació de l’itinerari es faran en horari escolar, així com la pràctica prèvia i 
final. L’alumnat, però, haurà d’elaborar el contingut multimedia i les proves prèvies fora 
d’horari escolar.

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/ca/literapolisbcn
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TÍTOL: Barcelona Màgic Line      

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Suport a les necessitats bàsiques

ENTITAT: Fundació Sant Joan de Déu        http://www.magiclinesjd.org/ca/barcelona

DESCRIPCIÓ:
La Màgic Line és una mobilització ciutadana en favor de les persones que es troben en 
situació vulnerable que organitza Solidaritat Sant Joan de Déu.

L’esdeveniment central és una caminada solidària, per equips i no comptetitiva, que promou 
la implicació dels equips participants a través d’un repte econòmic a assolir abans de la 
caminada. Els equips fan accions de sensibilització i captació de fons al seu entorn per 
aconseguir el repte i així fer créixer l’impacte solidari de la mobilització.

A banda de participar en la caminada, l’alumnat pot ser voluntari, dinamitzant trams del 
recorregut, millora de l’entorn després de la caminada (neteja del recorregut...).

L’objectiu és sensibilitzar i mobilitzar els joves entorn de la realitat dels col·lectius vulnerables, 
desestimatitzar i desacreditar tòpics i prejudicis i fomentar valors de solidaritat i inclusió.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE:

 Xerrada de sensibilització 
 Formació de voluntariat
 Activitats de dinamització a l’aula

ACTIVITATS DE SERVEI:

 Voluntariat el dia de la caminada
 Recollida posterior de deixalles en un tram del recorregut

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI:

Dia de la caminada i alguns dies posteriors.

http://www.magiclinesjd.org/ca/barcelona
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TÍTOL:  Mapes de records                       

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:  Intercanvi generacional (gent gran)

ENTITAT:  Radars          https://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/ca

DESCRIPCIÓ:
L’entitat Radars pretén acostar els joves a les persones grans, ajudant-los a desvetllar els seus 
records associats a l’entorn. A partir de les seves històries personals, els espais del barri 
s’humanitzen. Cada lloc va associat a una història personal. Cal elaborar un mapa del barri on 
es van identificant els records de cada persona. S’hi incorporen fotografies, textos o qualsevol 
material que s’escaigui. 

D’altra banda, s’intentarà geolocalitzar els records amb una app. 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE:

 Xerrada i taller en centre.

 Visita a les residències i centres de dia associats.

ACTIVITATS DE SERVEI:

 Elaboració del mapa dels records de les persones grans.
 Elaboració d’un àlbum de fotos amb els espais recordats.
 Digitalitzar els records.

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI:

En horari escolar i també a les tardes, fora d’horari escolar.

https://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/ca
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TÍTOL:  Fem primers auxil is                     

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:  Salut (prevenció)

ENTITAT: CAP Adrià            https://capadriaics.wordpress.com/

DESCRIPCIÓ:

Els petits accidents o les urgències mèdiques són habituals en el nostre dia a dia. És important 
conèixer els principis bàsics dels primers auxilis i les tècniques més avançades. Aconseguir 
aquest coneixement requereix d’una mínima destresa però, un cop aconseguida, ens 
acompanyarà la resta de la nostra vida i ens ajudarà a millorar la qualitat de vida del nostre 
entorn. 

Els alumnes aprendran a valorar l’actuació en petits accidents com talls, ferides, cremades..,  i 
conèixer la diferència entre urgència i emergència. Aprendran a portar a terme la postura 
lateral de seguretat, conèixer i les maniobres necessàries en cas d’ennuegament, així com la 
reanimació cardio-pulmonar amb i sense desfibril·lador automàtic.

El projecte pretén incorporar un DEA (desfibrilador extern automàtic) a l’institut, amb tot el 
que comporta. Si això fos possible, esdevindrien grup d’experts i difusors del servei entre la 
resta d’alumnat i també les famílies, tot organitzant xerrades i tallers. Si no, faran xerrades i 
formació en primers auxilis als seus companys.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE:

 Xerrada dels tècnics del CAP
 Recerca d’informació 
 Formació pràctica al CAP (4 sessions)

ACTIVITATS DE SERVEI:

 Tallers a alumnes del centre
 Campanya de difusió sobre els primers auxilis i el DEA

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI:

Les xerrades i els tallers es faran al llarg del curs. Si és possible, durant les Jornades de la 
ciència (novembre) organitzaran un taller a 1r d’ESO, si no, més endavant.

Visitaran algun espai cardioprotegit, per veure com funciona.

https://capadriaics.wordpress.com/
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TÍTOL: Projecte Altaveu                  

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Suport a les necessitats bàsiques

ENTITAT: Fundació Sant Joan de Déu
https://solidaritat.santjoandedeu.org/ca/sensibilitzacio/educaSJD
DESCRIPCIÓ:

El Projecte Altaveu pretén implicar els alumnes en la creació d’una campanya de 
sensibilització sobre un col·lectiu vulnerable. L’objectiu és que els joves coneguin i empatitzin 
amb la realitat del col·lectiu treballat, ajudar-los a trencar amb els estereotips i estigmes que 
pesen sobre les persones en risc d’exclusió i despertar en ells valors de solidaritat i implicació 
en el canvi social.

A la seva web s’ofereixen vídeos testimonials de format breu per reflexionar entorn les 
persones en situació de vulnerabilitat i hi ha tot de materials i recursos didàctics de suport. A 
més, les activitats inclouen xerrades i la proposta d’elaboració de projectes solidaris. 
Concretament, es tracta de realitzar una campanya de conscienciació sobre el tema.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE:

 Xerrada de sensibilització 
 Visita al centre de referència
 Activitats a l’aula
 Formació específica en campanyes de sensibilització

ACTIVITATS DE SERVEI:

 Creació de la campanya.
 Realització de la campanya (tria de mitjans, xarxes o espais de difusió)

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI:

 Les xerrades de sensibilització i la formació específica es faran al centre, dins l’horari 
escolar.

 Les visites al centre assistencial seran dins i fora d’horari lectiu.

https://solidaritat.santjoandedeu.org/ca/sensibilitzacio/educaSJD
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TÍTOL:   Projecte rius                                     

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Medi ambient (ecologia i sostenibilitat)

ENTITAT: Associació Hàbitats                    http://www.projecterius.cat/

DESCRIPCIÓ:

La principal tasca dels grups distribuïts pel territori és la inspecció de rius, l’anàlisi d’una sèrie 
de paràmetres que permeten establir l’estat de salut d’un tram de riu. Cada grup utilitza 
una carpeta d’inspecció que conté tot el material necessari per a prendre mesures al riu 
(làmines identificatives de flora i fauna, termòmetre, lupa, reactius químics...): 

 A partir de l’anàlisi de l’hàbitat, del bosc de ribera, del cabal i de las alteracions 
presents al medi, es determina la qualitat hidromorfològica del riu o riera.

 A partir de la mesura de diferents paràmetres fisicoquímics, com la temperatura, el 
pH, la concentració de nitrats o l’oxigen dissolt en l’aigua, es determina la qualitat 
fisicoquímica de l’aigua.

 A partir de la presència de certes famílies de macroinvertebrats aquàtics, es 
determina la qualitat biològica del riu o riera.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE:

 Xerrada en centre.
 Activitats.

ACTIVITATS DE SERVEI:
 Es realitzen dues sortides al riu, per prendre’n les mostres.
 A més a més, s’organitzarà una jornada de neteja del tram estudiat.

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI:

La primera sortida serà cap a l’octubre, en horari escolar, amb la professora responsable. 

La segona sortida tindrà lloc cap al maig, una tarda o en cap de setmana, amb o sense 
acompanyament del centre.

La jornada de neteja es farà en una data intermèdia, fora d’horari però amb acompanyament.

http://www.projecterius.cat/
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TÍTOL: Salut Cool                           

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Suport a les necessitats bàsiques (malalties mentals)

ENTITAT: Som Via   
https://www.somvia.org/serveis/serveis-per-a-persones-amb-malaltia-mental/
DESCRIPCIÓ:
L’objectiu és apropar la realitat de la malaltia mental a través de l’anglès, com a eina 
d’inclusió social, i trencar-ne la imatge tradicional i els estigmes socials, així com donar a 
conèixer la institució residencial com a promotora d’aprenentatges i recuperació de 
possibilitats. Han de reflexionar sobre la importància del llenguatge, que expressar estats 
emocionals, però des del respecte.

Els alumnes visiten la Llar residència Mascaró i conversen amb els usuaris. Preparen tallers 
d’anglès i elaboren un diccionari.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE:

 Visita a la residència. Xerrada amb la directora.

 Col·loqui en centre.

 Activitats a l’aula.

ACTIVITATS DE SERVEI:

 Tallers d’anglès.

 Elaboració d’un petit diccionari “Salut cool”, diccionari trilingüe de salut mental 
(català-castellà-anglès).

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI:

Les xerrades i les visites a la residència es faran inicialment en horari escolar, però 
posteriorment caldrà també anar-hi alguna tarda.

https://www.somvia.org/serveis/serveis-per-a-persones-amb-malaltia-mental/
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TÍTOL:  Guies de l ’ institut       

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:  Patrimoni cultural (memòria històrica)

ENTITAT:  intern i Memòrial Democràtic    
https://institutmenendezypelayo.cat/20102011-2/historia-del-centre/

DESCRIPCIÓ:
El nostre centre va ser construït els anys 30 dins un projecte de renovació pedagògica i forma 
part de la Xarxa d’escoles històriques. Fa temps que s’ha fet una tasca de museïtzació de les 
instal·lacions, amb un esforç de divulgació de la història de l’institut entre l’alumnat i les 
famílies.

Es tracta de formar un grup d’alumnes com a guies, amb la intenció que puguin difondre la 
història del centre entre els companys i a tota la comunitat educativa, així com a altres 
col·lectius interessats. Obrir l’institut a l’entorn, aprofitant aquest valuós recurs com a eina 
per explicar gran part de la història de Barcelona i Catalunya al llarg del segle XX.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE:

 Xerrada i formació.

ACTIVITATS DE SERVEI:

 Preparar itineraris guiats.

 Fer visites guiades a les famílies i altres entitats de l’entorn.

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI:

La formació es farà en horari escolar. 

Les visites guiades seran dins i fora de l’horari escolar, en funció dels destinataris.

https://institutmenendezypelayo.cat/20102011-2/historia-del-centre/

