
SERVEI COMUNITARI

QUÈ ÉS EL SERVEI COMUNITARI
Una acció curricular de 3r i 4t 

El Servei Comunitari té com a objectiu garantir que els 
estudiants de 3r o 4t d’ESO, i en el marc curricular, 
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, 
posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de 
la comunitat alhora que desenvolupen la competència social 
i ciutadana. El Servei Comunitari posa de manifest la 
necessitat de fer una intervenció educativa més enllà de 
l’aula. 

COM ES DESENVOLUPA EL SERVEI 
COMUNITARI 

Les entitats reben l'ajuda dels participants per realitzar una mica 
millor les tasques habituals. No es tracta de fer feines sense sentit ni 
utilitat; han de ser aportacions que de veritat siguin una ajuda real i 
necessària. 

Les entitats que s'impliquen observen com les seves finalitats es 
difonen, entre els adolescents i els joves que intervenen i entre les 
persones relacionades amb els participants, i finalment a través de 
les activitats de difusió del Servei Comunitari. 

COMPROMISOS DE LES ENTITATS 

Definir un projecte de Servei Comunitari que especifiqui: 
activitat /horari/lloc/núm. màxim d'alumnes 
Formar i informar sobre l'activitat i l'entitat
Fer el seguiment i col·laborar en l’avaluació del projecte 
Nomenar un responsable de l'entitat referent  
Signar un conveni amb el centre educatiu sobre el 
projecte de Servei Comunitari que presenteu 
Tenir obligatòriament una assegurança de 
responsabilitat civil 

ENVIEU EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER CORREU 
ELECTRÒNIC ALS CENTRES D'ESO: 

Institut Escola Pia: caldes@escolapia.cat 
M. Dolors Masclans: mdolors.masclans@caldes.epiaedu.cat 

Institut Manolo Hugué: a8043486@xtec.cat 
Pilar Canet : pcanet@xtec.cat/ 
Jaume Balart: jbalart@xtec.cat 

Institut Pic del Vent: a8073651@xtec.cat 
Vicent Pastor : vicent.pastor@insdecaldes.cat 

SERVEI COMUNITARI

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/ 

ENVIEU-LO  ABANS DEL 15 D'ABRIL

COM ACOLLIR UN PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI 
A LA NOSTRA ENTITAT

El Servei Comunitari comprèn una part d’aprenentatge 
d’unes 10 hores que es realitza dins l’horari escolar i un 
servei actiu a la comunitat que es realitza fora d’aquest 
horari, amb una durada mínima de 10 hores més, i 
d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es 
col·labora.  

La participació en el teixit associatiu

QUÈ HI GUANYEN LES ENTITATS 

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/

