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PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE S ECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre : Institut Joan Brudieu  
 
Localitat: La Seu d’Urgell (Alt Urgell) 
 
 
TÍTOL DEL PROJECTE: SERVEI COMUNITARI INSTITUT JOAN  BRUDIEU 
 
 
 
Nivell acadèmic/curs: 4t ESO 
 
Nombre d’alumnat: aproximadament 100 alumnes 
 
Matèria o matèries  on es desenvolupa el projecte d e Servei Comunitari:  
 

• Llengües: Català/Castellà/Anglès 
• Educació Etico-cívica 
• Educació Visual i Plàstica 
• Tutoria 

 
Entitats col·laboradores:  
 

• Càritas d’Urgell 
• Aliment per a la Solidaritat (Seu Solidària, Càritas i Creu Roja) 
• ONG La Seu Solidària 
• Mossos d’esquadra  
• Parc Natural Cadí-Moixeró 
• Biblioteca pública Sant Agustí 
• Escoles de primària del municipi 
• Consell Comarcal 
• Ajuntament de la Seu d’Urgell 
• Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya 
• Ràdio i premsa local (campanyes de difusió) 

 
 
 
                                                          Descripció del projecte 
 
 
                                                               Introducció   
 

• Contextualització del centre :  
 
L’Institut Joan Brudieu és l’institut públic d’ensenyament secundari de referència de 
la comarca de l’Alt Urgell. Creat l’any 1933, l’Institut té adscrites gairebé la totalitat de 
les escoles públiques de la comarca de l’Alt Urgell, excepte les situades al sud de la 
comarca, i també té adscrites les escoles més occidentals de la comarca de la 
Cerdanya. Concretament, l’Institut Joan Brudieu té una zona d’escolarització força 
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extensa i que es concreta en Zer Baridà-Batllia, Zer Urgellet, Zer Narieda, Escola 
Mare de Déu de Tallo (Bellver de Cerdanya), a més a més dels centres de primària 
municipals: Escola Mn. Albert Vives, Escola Pau Claris i Escola la Valira.  
 

• Detecció de necessitats socials de l’entorn :  
 
El municipi de La Seu d’Urgell es caracteritza per ser un municipi amb molta tradició 
participativa com així ho demostra la quantitat d’entitats i associacions que treballen 
per oferir un servei a la comunitat. Per tant és una població compromesa i amb 
consciència ciutadana. Això ho corrobora la resposta immediata que van donar totes 
les entitats qüestionades quan es va fer la crida per col·laborar amb aquest pilotatge 
de l’Institut.  
 
Cada entitat té un radi d’actuació i un públic usuaris molt concret. És per aquest 
motiu que han estat les entitats que han formalitzat la serva demanda de servei, ja 
sigui puntual o al llarg del curs.    
 

• Proposta del projecte :  
 
El projecte sorgeix principalment per la demanda que el Departament d’Ensenyament 
fa a l’Institut Joan Brudieu per fer el pilotatge de Servei Comunitari. Aquesta 
metodologia combina dos elements: l’aprenentatge basat en l’experiència i el servei a 
la comunitat.  
 
Feta la crida a les entitats per participar en el projecte, es va realitzar una reunió amb 
el centre, les entitats i el Servei Educatiu amb  en Xavier Solé del SSTT de Lleida. En 
aquesta reunió es va emmarcar el projecte i explicar els objectius. A partir d’aquí 
s’han realitzat reunions amb cadascuna de les entitats per tal de concretar la 
formació en el centre, així com el servei a realitzar. D’aquí van sorgir 8 projectes de 
Servei Comunitari. 
 
 
 

 
Àmbit  

 
El projecte s’emmarca dins dels àmbits següents:  

• Acompanyament i suport a l’escolarització 
• Suport a necessitats bàsiques 
• Medi ambient 
• Participació ciutadana 
• Patrimoni històric/natural/cultural 
• Projectes de solidaritat i cooperació 
• Internet (xarxes socials) i Drets personals. 
• Lleure  

  
 
 

Objectius del projecte   
 
1. Prendre consciència, analitzar i comprendre problemes socials concrets del municipi on 

viuen: la Seu d’Urgell.  
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2. Conèixer el context comunitari: associacions, entitats i persones compromeses en la 
transformació social. 
 

3. Mantenir una mirada curiosa i crítica davant de la realitat complexa que ens envolta. 
Analitzar, sintetitzar informació, reflexionar, prendre decisions, rebutjar prejudicis 
preconcebuts.... 
 

4. Assolir coneixement específics per poder col·laborar en el servei comunitari. 
 
OBJECTIUS DEL SERVEI :  
 

• Aprendre a conviure 
• Aprendre a treballar en equip, a organitzar-se i a avaluar el servei que fan.  
• Fomentar el compromís personal. 
• Posar al servei de la comunitat habilitats personals.  
• Adquirir valors cívics i actitud de solidaritat, respecte, convivència, 

participació, compromís. 
• Conèixer les necessitats que tenen diferents col·lectius de la ciutat.  
• Ser responsables d’una activitat. 
• Empatitzar amb els altres. 

 
 

 
 

Indicadors d’avaluació (respecte als objectius)  
 
L’avaluació es farà tenint en compte les valoracions que omplin les entitats receptores i la 
autovaloració de l’alumne/a. Cada entitat tindrà en compte diferents aspectes del servei 
realitzat per l’alumnat. 
 
Es tindrà en compte:  
 

• Puntualitat. 
• Assistència.  
• Grau de coordinació. Treball en Equip. Capacitat d’organització. 
• Feina realitzada. 
• Grau d’interès i motivació. 
• Grau de preparació de l’aprenentatge. 
• Grau de compromís i d’implicació de l’alumnat. 
• Grau de satisfacció de l’experiència. 
• Actitud positiva, educada.  
• Capacitada de diàleg. 

 
 

 
 

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

 
• Abans del servei: Cerca d’informació. Anàlisi crítica de la informació recollida. Presentació 

de casos i reflexió conjunta. Formació per part de l’expert a l’aula o per part del docent 
responsable. 
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• Durant del servei: seguiment de les diferents actuacions. Reflexionar sobre els 
aprenentatges que s’estan desenvolupant. 
 

• Després del servei: Valoració i avaluació. Anàlisi crítica i proposta de millora del servei. 
Impacte sobre l’alumnat, impacte sobre l’entorn i impacte al centre i entitat. 

 
 
 

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

 
 
Presentem la proposta de projectes de servei comunitari que es desenvoluparan a la Seu 
d’Urgell el curs 2015-2016: 
 
 

PROJECTE –ENTITAT DEFINICIÓ I SERVEI 

1. ALIMENTS PER LA 
SOLIDARITAT 

Lluís Nodar 
Júlia Guillen 
 

Preparació de la Campanya del Gran Recapte (últim cap 
de setmana de novembre). Col·laboració abans i després 
de la campanya. Recollida, selecció i pesar els aliments. 
Organització del magatzem (dates de caducitat), 
coordinació amb establiments i col·laboracions puntuals. 
Activitats de tarda: divendres i dissabte. A nivell de 
comarca: Organyà, Oliana i la Seu d’Urgell. 

Es necessiten 50 voluntaris, 5 torns de 2 hroes, 2 
persones per torn.  

2. INTERNET SEGURA 

Mossos d’Esquadra 
Cèsar Isla 

 

Detecció de necessitats socials de l’entorn. Els joves no 
són conscients que el mal ús d’Internet pot tenir 
conseqüències negatives i fins i tot perilloses. Tampoc no 
són conscients de quines actuacions poden vulnerar la 
seva intimitat. Cal atansar el marc legal a les escoles. 
L’objectiu de les sessions seria fer una campanya de 
prevenció de riscos associats a internet (ciberbulling, 
pederàstia, vulneració de la intimitat).  

10 alumnes de 3r ESO farien la formació de seguretat a la 
xarxa a alumnes de 1r ESO (formació entre iguals) prèvia 
sensibilització i guiatge pels mossos d’esquadra.  Es 
podria fer extensiu a cicle superior de les escoles de 
primària del municipi. Es faria la formació dels alumnes 
cada dos anys.  

3. ACOMPANYAMENT 
EDUCATIU 

Ajuntament  
La Seu Solidària 
Càritas d’Urgell 
Servei Educatiu 
 

Projecte de suport a la tasca escolar a les 5 escoles de 
primària del municipi. 10 nens i 2 adults per aula. 
Seguiment de deures escolar, estudi assistit, treball en 
hàbits i reforç escolar. Adreçat a nens de 2n a 6è de 
primària. Periodicitat d’un o dos dies a la setmana, 
sessions de 1:15 hores. Seguiment per part dels tutors 
dels nens i de la coordinadora de l’escola. 



 

 - 5 - 
 

                             

4. PARC CADÍ – MOIXERÓ 

Carmen Alcántara 

• Activitats relacionades amb:  

• Patrimoni Cultural: recull de camins històrics i 
ramaders, recull fotogràfic patrimoni arquitectònic dels 
diferents municipis, recopilació patrimoni immaterial, 
recull memòria històrica oral. 

• Patrimoni Natural: recull fotogràfic vegetació i fauna 
de la zona, col·laboració en algun seguiment de 
fauna, control seneci-sud-africà. 

• Infraestructures: neteja de camins, àrees de lleure i 
miradors.  

• Turisme: enquestes a turistes i/o excursionistes. 

5. DINAMITZACIÓ ESPAIS 
PATI ESCOLES 
MUNICIPALS  

Maria Olivares 

Jocs tradicionals, racó de bibliopati, arbitratge de partits de 
futbol/bàsquet.  

Horari pati: (10.45-11.15) 

Horari menjador: Infantil (12.30-15.00h) - Primària (13.00-
15.00). 

6. CLUB DE LECTURA 
JUVENIL 

Biblioteca Sant Agustí  
Lourdes Esteve 

La proposta consta de dos apartats.  

1. Sessió de formació  genèrica  a tots els alumnes per 
ser autònoms a la biblioteca: servei, funcionament, ús 
de la biblioteca i del catàleg informatitzat.  

2. Sessió de formació específica  als alumnes 
participants. Consistirà en que un grup d’alumnes 
(entre 12-15) realitzin un club de lectura a alumnes de 
6è de les escoles de la Seu d’Urgell (proposta de 5 
alumnes per sessió / tres sessions anuals). 

Descripció: Els alumnes participants escolliran un llibre, 
el llegiran  i prepararan la sessió (posar idees en comú 
sobre el que cal destacar de l’obra). També es faran 
càrrec de la difusió, des del disseny del cartell, la nota 
de premsa, i la difusió a les xarxes socials, sobretot 
perquè serà una activitat amb inscripció i cal preparar-
ho  amb temps suficient. Es duran a terme quatre 
tallers durant el curs. 

Preparació de la sessió a les escoles: lectura del llibre, 
recerca d’informació sobre el llibre, preparació del guió, 
posada en comú de com portar-la a terme.  
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7. MONITORATGE CONSELL 
COMARCAL  

Anna Gallart 

• Acompanyar en la tasca del monitoratge en el menjador 
escolar de la cuina de l’escola Pau Claris (preferible pel 
canvi de centre) o bé, del mateix INS Joan Brudieu. 
Tasques: amb els monitors fer un plantejament d’activitats 
al pati. 

• Acompanyar en la tasca de l’acompanyant de transport 
escolar en els busos, es podria mirar els mateixos 
alumnes que van al transport que facin tasques de passar 
llista, veure el reglament que té el transport i com va la 
figura del monitor per desenvolupar la seva funció.  

8.  CLASSES DE CASTELLÀ  

Càritas d’Urgell 
Maria Bullich 

Conversa i alfabetització. Classes de castellà per adults. 
Sessió de reforç individual o en grup reduït per consolidar 
els temes treballats a l’aula. Durada d’una 1 hora 
setmanals durant tot el curs escolar. Es necessitarien 
entre 5-10 alumnes. Horari de tardes. 

 

 
 

Planificació i temporització del servei comunit ari  
 
� Formació curs 2014-2015:  

 
- Març 2015: Fase de Preparació amb les entitats: Tantejar les entitats col·laboradores. 

 
- Abril 2015: Reunió amb la direcció del centre, el Servei Educatiu i la Carlota Valls (Seu 

Solidària) dia: 24 d’abril, i reunió amb César Isla (Mossos d’Esqudara) dia14 de maig.  
 
- Maig 2015. Plantejar la demanda i arribar a un acord.  
 

HORA 8 ABRIL 29 ABRIL 13 MAIG 

15.30-
16.30 

Presentació projectes 
que s’estan 
desenvolupant a la 
zona 

Àngels Peláez, Institut 
Aubenç i Maria Olivares,  
ESC. Mn. Albert Vives 

 

PARC CADÍ- MOIXERÓ 

Carmen Alcántara 

CONSELL COMARCAL 

Anna Gallart 

16.30-
17:30 

CÀRITAS D’URGELL 

Maria Bullich 

ALIMENTS PER LA 

SOLIDARITAT 

Júlia Guillen 

BIBLIOTECA ST. 

AGUSTÍN 

Lourdes Esteve 

 
 

- Juny 2015 : Redacció del projecte marc de Servei Comunitari. Definir objectius 
d’aprenentatge i servei. Calendari i temporització. Aprovació Claustre i Consell Escolar. 
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� Curs 2015-2016:  
 
1r Trimestre : presentació del Projecte. Informació Entitats i fase inicial d’aprenentatge:  
 

- Setembre 2015: Presentació del projecte a les famílies. Informar als pares el interès 
que té el centre per posar en marxa aquest projecte. 

 
- Octubre 2015: Presentació de les propostes de Servei Comunitari en una o dues 

sessions de tutoria. 10-15 minuts per entitat. Tria d’opció preferent per part de l’alumnat. 
 
- Novembre 2015: inici del servei comunitari.  

 
 
2n -3rTrimestre : aprenentatge-servei (fora de l’horari lectiu) 
 

 
Realització i seguiment : Dependrà de cada servei en concret. Alguns es poden allargar durant tot 
el curs escolar i d’altres estan concentrats en un període de temps concret.  

 
Valoració : es farà durant i després del servei realitzat. Impacte sobre l’alumnat, impacte sobre el 
centre educatiu i impacte sobre l’entorn.     

 
 

Avaluació de l’alumnat  
 
En les activitat d’avaluació han de participar totes les persones i/o entitats que acceptin el projecte: 
Responsable del centre, responsable de les entitats, alumnes i famílies.  
 
Donat que el servei comunitari es valorarà de forma transversal, el professor de cadascuna de les 
assignatures valorarà la part treballada:  
 

• Educació per al desenvolupament personal i la ciuta dania : Motivació, interès, actitud, 
puntualitat, treball en equip. 

 
• Llengua Catalana i castellana : Campanya publicitària, tríptics, eslògan, material del 

dossier (aspectes relacionats amb l’adequació lingüística, l’adequació, la correcció, la 
precisió, la tria del vocabulari, etc.). Preparació de la llengua oral (prosòdia, 
continguts i forma). 

 
• Educació visual i plàstica : Campanya publicitària, tríptics, eslògan, material gràfic.  

 
• Tecnologies : ús de les tecnologies, presentacions digitals, dissenys, rodatge, web.  

 
 
 
 
 
 

Espais i canals de coordinació  
 

• Interna: els alumnes s’han d’organitzar a nivell intern. Com fan els grups, quin responsable 



 

 - 8 - 
 

                             

hi ha a cada grup, quin és el portaveu, quines funciones ha de realitzar cada membre del 
grup, quins materials i quins espais de trobada tindran per decidir i regular el servei.  
 

• Amb els diferents agents implicats: Dependrà de cada projecte però en general es poden 
marcar 3 sessions de treball conjunt: Una primera sessió amb les persones responsables 
de l’entitat col·laboradora per marcar objectius i calendari. Una segona sessió de 
seguiment i autoregulació del procés (dubtes, propostes, autoregulació del propi procés 
d’aprenentatge), i una tercer sessió per concloure i presentar els resultats i fer les 
valoracions del servei. 

 
 
                                                     Activitats de reconeixement   
 
A final de curs es farà un acte d’entrega de diplomes a tots els alumnes participants a la sala 
d’actes de l’Institut amb la presència dels responsables de les entitats col·laboradores i famílies. 
Reconeixement als professionals de les entitats col·laboradores per la implicació en el projecte. 
Berenar de cloenda. Foto de grup.  
 
Els alumnes podrien fer un petit resum del que ha representat per a ells fer l’aprenentatge i servei 
acompanyat d’algun element gràfic (vídeo o exposició fotogràfica). 
 

Difusió del projecte  
 

- Web de l’Institut. 
 

- Realització de sessions informatives per edats i nivells educatius.  
 

- Difusió del projecte a nivell municipal i comarcal. Campanya publicitària (cartells, ràdio, web 
centre, medis locals d’informació, xarxes socials). 
 

- Acte de reconeixement.  
 
 
 
 

Entitats col·laboradores:  

       

 
 
 

 


