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Què és? En què consisteix? 

 Conjunt d’activitats de descoberta i recerca 
(APRENENTATGE) que tenen com objectiu la 
participació, implicació i compromís (SERVEI) en un 
projecte concret de l’entorn proper. 

 

Metodologia que esdevé a la vegada recurs i 
finalitat: s’aprèn per servir a la comunitat i alhora 
aquest servei esdevé font de noves competències i 
valors. 

 



Finalitat última: posar a la pràctica 
els valors de... 



5 requisits bàsics: 

APRENENTATGE 

SERVEI 

INTENCIONALITAT 
PEDAGÒGICA 

PARTICIPACIÓ 

REFLEXIÓ 



Com s’organitza? 
 Assignatura d’Ètico-cívica a 4t 

d’ESO: els alumnes trien participar 
en un dels 4 projectes proposats 

 

 

 

 Optativa a 3r d’ESO 

 

 

 

 Activitats dins d’una assignatura  

 

Anual 1 hora setmanal + hores 
destinades al Servei 

Un professor/a per 
projecte 

Anual 2 hores setmanal + hores 
destinades al Servei (patis) 

 Dues professores 
pel projecte 



Els alumnes aprenen conceptes relacionats amb 
l’acompanyament musical, els contes, el narrar històries, 

l’escenografia,... 
 

Preparen contes amb acompanyament musical per anar a 
explicar-los a escoles bressol, escoles (ed. Infantil) o llars 

d’avis 
 



 
 

 

 

 

 

Els alumnes aprenen conceptes relacionats amb la 
mediació, resolució de conflictes, el voluntariat, la 

participació,... I tot allò que fa referència als projectes 
concrets que emprenen 

 

Duen a terme diferents projectes en l’entorn més 
proper: l’institut 
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Els alumnes aprenen conceptes relacionats amb la 
motivació, els hàbits d’estudi, les estratègies 

d’aprenentatge, organització d’una sessió, fer el seguiment, 
resoldre incidències,... 

 

Es fan càrrec de l’estona d’estudi dels companys de 1r i 2n, 
dues tardes a la setmana en dos torns 

 





Els alumnes aprenen conceptes relacionats amb el gènere 
periodístic, la maquetació, ... Tot simulant un equip de 

redacció 

Realitzen la revista del centre: Plafa News 
 



Els alumnes aprenen conceptes relacionats amb els 
continguts del CIATE (curs d'iniciació a tècnic esportiu), 

concretament de jocs i esports 
 

Elaboren un pla de dinamització de les hores d'esbarjo de 
l'escola de primària veïna, durant dos trimestres i dos cops 

per setmana 
 



Com s’avalua? Valoració del  

TREBALL COMPETENCIAL 


