
                 PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI 2014-2015 
                 SANT CUGAT DEL VALLÈS 

 
 

Escola / Entitat Col·laboració Títol Descripció 

Petits Músics Del 
Món 

Bicicletada Popular 
Solidària amb els nens 
de Malawi 

Alumnes de secundària organitzen una cursa en bicicletes per recollir 
Diners per a l’associació Petits Músics del món. Àgora International 

School 
  Projecte Labdoo Reparació i sanejament d’ordinadors portàtils per lliurar-los a escoles 

del tercer món o a hospitals infantils, llars d’avis… 

Aspasur Valldoreix Escola La Floresta i 
Escola L’olivera 

Llibretes amb retalls de 
vida 

 
Taller de  creació de llibretes personalitzades  a través de la tècnica del 
Collage. 
 
Un grup de 4-5 usuaris del Centre Ocupacional expliquen als nens de l’ 
escola els passos necessaris per la creació d’ una llibreta de collage 
personalitzada.  
S’ha de dir que els usuaris del centre Ocupacional són experts en l’ 
elaboració de cadascuna de les parts de la llibreta, per això el dia de l’ 
activitat assumeixen el paper de mestres experts. 
En acabar l’ activitat, cada alumne s’endu la seva pròpia llibreta. 
A part de l’ aprenentatge de la tècnica del Collage, és un moment de 
compartir i créixer. 
 

Col·legi El Pinar Fem i Aprenem 

 
Alumnes del cicle formatiu d’educació infantil dissenyen i dinamitzen 
activitats per als alumnes de cicle infantil del mateix centre.  
 Col·legi El Pinar 

 

Cugat Natura Servei Comunitari Cugat 
Natura 

Els alumnes de cicle formatiu de cures d’infermeria realitzen tallers amb 
els avis i àvies de cugat natura per treballar el Nadal.  

Entretallers Artefakte, La Llar i 
Escola Ciutat d’Alba 

Els extrems de la vida 
es toquen: Mural de vida 

 
Aquest projecte vol fomentar la convivència, cohesió i creativitat entre 
els avis, joves i nens. 
 



Un grup d’avis i àvies del casal “La Llar” visiten nens de 4t de primària 
de l’escola Ciutat d’Alba i els hi expliquen històries de la seva vida quan 
eren infants. 
 
Els nens i nenes faran dibuixos al·lusius a les històries dels avis i àvies. 
Organitzen una sessió on cadascun exposarà el seu dibuix davant 
d’ells. 
 
El grup de joves d’Artefakte (De 14 a 17 anys), farà una interpretació de 
tots els dibuixos i crearà un projecte de mural que finalment pintarà a la 
part exterior del mur de “ La Llar”, al c/ Torrent de la Bomba. 
 
Cada any una escola diferent farà el treball i el mural anirà canviant.  
 

ESADE Centres de 
secundària Taller Comunica 

 
Els estudiants apliquen coneixements i habilitats per a parlar en públic 
organitzant i dinamitzant el Taller Comunica, adreçat a millorar les 
habilitats comunicatives d'alumnes de centres educatius i de joves 
d'entitats socials. 
 

Escola Avenç Escola Avenç Apadrinament Lector 

 
Alumnes grans d’escola ajuden i estimulen els més petits en el procés 
d’adquisició de la lectura. 
Per la celebració de St Jordi els acompanyen i assessoren en la 
comprar dels llibres. 

Escola Collserola 
 
 

Escola Collserola Apadrinament lector 

Es tracta d’una activitat en que alumnes de 6è  (padrins) ajuden als 
alumnes de 1r (fillols) en l’aprenentatge de la lectura.  
 
Consisteix a que cada alumne de sisè apadrina a un alumne de primer, 
que serà el seu fillol durant tot el curs.  
 
A principi de curs, abans de començar l’activitat, els padrins fan unes 
sessions de preparació que inclouen tècniques de projecció de la veu, 
tallers de lectura en veu alta i consells per a resoldre diferents 
dificultats que puguin sorgir. 



Escola Collserola Setmana de la Ciència 

 
La Quinzena de la Ciència pretén incloure activitats experimentals al 
currículum de l’escola, idees i metodologies, recursos...  
Alhora, es pretén potenciar la participació de les famílies a les activitats 
que es realitzin durant aquesta quinzena. 
Un altre aspecte important d’aquesta activitat consisteix a la 
participació activa dels alumnes de sisè com a conductors de diferents 
experiments a la resta d’alumnes de l’escola.  Amb això, motivem als 
alumnes  amb nous aprenentatges i l’adquisició de valors. 
Aquesta activitat implica a tota la comunitat educativa: mestres, 
alumnes, monitors i famílies 
 

Escola d’art Cooperació 
solidaritat i SCAPS 

Jo vinc dels 
campaments sahrauís 

 
Alumnes de l’escola d’art i disseny creen un treball audiovisual que 
servirà per donar suport a la presentació de l’alumnat sahrauí als 
companys de l‘escola sobre el seu origen i realitat. 
 

Escola Gerbert 
d’Orlhac 

Escola Gerbert 
d’Orlhac Padrins de lectura 

 
Alumnes grans d’escola ajuden i estimulen els més petits en el procés 
d’adquisició de la lectura. 
 

Residència Sant 
Salvador 

Vivim Sant jordi amb 
avis i àvies 

 
Els alumnes de 2n visiten la residència d'avis Sant Salvador i els 
expliquen el conte de l'Orelletes i els ajudaran a posar en marxa un 
hort.  
 Escola Pi d’en 

Xandri 
 

Residència Sant 
Salvador 

A Sant Salvador, contes 
i flors 

 
S’organitza una activitat per celebrar conjuntament la diada amb els 
avis i àvies de la Residència Sant Salvador. Els nens i nenes de P-5 es 
desplacen a la Residència Sant Salvador per celebrar la diada plegats. 
Participen infants i avis en un taller de dracs i roses, es faran fotos 
divertides i esmorzaran junts. 
 



Escola Pins del 
Vallès 

Escola Pins del 
Vallès Apadrinament Lector 

 
Alumnes grans d’escola ajuden i estimulen els més petits en el procés 
d’adquisició de la lectura. 
 

Escola Thau Padrins de lectura 

 
Alumnes de 1r i 2n d’ESO apadrinen alumnes de 1r i 2n de Primària 
amb la intenció d’afavorir el gaudir a la lectura 
 

Residència Sant 
Salvador 

Sensibilització vers la 
gent gran 

 
S’aprofita el dia de la gent gran per compartir experiències entre els 
nostres alumnes i els residents a la llar d’avis 
Cada any s’organitzen activitats diferents a partir de necessitats que 
proposa la residència. 
 

Banc d’aliments Banc dels aliments 

 
Els alumnes de 1r d’ESO són els encarregats de sensibilitzar, fer 
difusió i gestionar tota la recollida de la campanya del Banc dels 
Aliments 
 

Escola Thau 
 

Laia Foundation Vendanthangal 

 
Conèixer una realitat molt diferent a la nostra amb unes necessitats ben 
diferents. Es realitzen tallers i es dissenya una campanya de 
sensibilització i activitats amb la finalitat de recollir diners per crear 
aules de reforç en aquell zona de la Índia 
 

Escola 
universitària 
Gimbernat i Tomàs 
Cerdà 

Isntituts de 
secundària 

Eines per al treball de 
recerca 

 
2 tallers preparats i desenvolupats per estudiants del Grau d’Enginyeria 
Informàtica de Serveis (E.U. d’Informàtica Tomàs Cerdà), i dirigits a 
estudiants de 1er o 2n de Batxillerat dels Instituts INS Angeleta Ferrer, 
INS Joaquima Pla i Farreras i l’INS Leonardo da Vinci. L’objectiu 
d’aquests tallers és donar eines als estudiants de Batxillerat que els 
ajudin a elaborar i presentar el seu Treball de Recerca (TdR). Un Taller 
es centra en la Recerca d’Informació a través d’Internet, i el segon en 
Com preparar i desenvolupar la presentació pública del TdR.    
 

Institut Angeleta 
Ferrer i Sensat 

Institut Anegleta 
Ferrer i Sensat Parelles lingüístiques  

Alumnat voluntari de 4t d’ESO fan conversa en català una hora de pati 



amb alumnat nouvingut. Fan l’aprenentatge en horari lectiu, una hora a 
la setmana, dins l’assignatura de l’ètico cívica 
 
Activitats d’integració i acompanyament sota la supervisió del 
departament de Psicopedagogia i la coordinadora LIC del centre per 
fomentar la cooperació i solidaritat de l’alumnat amb els companys i 
companyes que s’han incorporat al nostre sistema educatiu. 
 

Associació Al Gra i 
Associació La Mel 

Campanya de recollida 
d’aliments 

 
Després de tres sessions a l'aula sobre el gran recapte crític amb les 
associacions Al Gra i Mel, més una visita en diferents establiments del 
poble (cooperativa, botiga natural i gran superfície), els alumnes 
contacten amb Caritas i amb tota la informació rebuda elaboren una 
campanya solidària de recollida d'aliments a l'institut de manera crítica, 
justa i sostenible. Després de la sensibilització de tot l'alumnat  es 
procedeix a la recollida. 
 

GURU, El Cau 
Amic, ASDI, Jardins 
de Valldoreix 

Un món divers 

 
A 4t d'ESO, hem treballat els valors en petits grups i cada un ha triat 
una entitat on explorar-los i practicar-los. Després han exposat la seva 
experiència a la resta de companys. 
Els serveis han estat molt variats sempre depenent de la demanda de 
les entitats. 
 

Petits músics del 
món Malawi 

 
Alumnes de l'optativa de música contacten amb els responsables de 
l'ONG Petits músics del món a Sant Cugat i a Malawi per tal de 
conèixer més a fons aquest país i poder sensibilitzar la nostra població 
amb  una xerrada a la Casa de Cultura, a rel de l'estada que els músics 
convidats d'aquest país faran al mes d'abril.  
 

Institut Arnau 
Cadell 
 

Institut Arnau Cadell Parelles lingüístiques 

 
Alumnat voluntari de 4t d’ESO fan conversa en català una hora de pati 
amb alumnat nouvingut. Fan l’aprenentatge en horari lectiu, una hora a 
la setmana, dins l’assignatura de l’ètico cívica 
 
Activitats d’integració i acompanyament sota la supervisió del 



departament de Psicopedagogia i la coordinadora LIC del centre per 
fomentar la cooperació i solidaritat de l’alumnat amb els companys i 
companyes que s’han incorporat al nostre sistema educatiu. 
 

Escola Collserola Dóna’m joc 

 
Alumnat de 3r d’ESO es prepara i dinamitza els patis de l’escola de 
primària veïna. Fan l’aprenentatge en horari lectiu en una assignatura 
optativa. 
 

Institut J. Pla 
Farreras Art i Sant Cugat 

 
Disseny d’una ruta per donar a conèixer el llegat artístic i cultural del 
municipi a persones nouvingudes i alumnat de Primària 
 

Oficina Sostenible i 
Servei Cooperació i 
solidaritat 

Craft Solidari 

 
Transformar, restaurar o dissenyar objectes (papereria, vidre, fusta,...) 
a partir d’altres reciclats o recuperats per tal de poder vendre’ls i recollir 
diners per una ONG en concret. 
 

Associació de veïns 
del Monestir 

Descobrint el barri de 
Sant Francesc 

 
A partir de xerrades dels veïns de l’associació del barri sobre la història 
d’aquest, els alumnes dissenyen una ruta per conèixer i explicar la 
memòria històrica del barri de Sant Francesc i els seus carrers.  
 

Institut Joaquima 
Pla i Farreras 
 

Institut J. Pla i 
Farreras Literatura i Sant Cugat 

 
Disseny d’una aplicació per donar a conèixer el llegat literari del 
municipi a partir de 4 apartats: 
� Llegendes de Sant Cugat 
� “Urbanisme” literari de Coll Favà 
� Escriptors vius a Sant Cugat 

Activitats culturals relacionades amb la literatura 
 

Escola Catalunya i 
Escola Turó de Can 
Mates 

Dóna’m la mà. Taller 
sobre el 
ciberassetjament 

Alumnat de 2n d’ESO prepara xerrada sobre internet segura a alumnat 
de sisè de les escoles Catalunya i Turó de Can Mates. 

Institut Leonardo 
da Vinci 
 

Escola Turó de Can 
Mates i Escola 

Visita a l’institut  
Alumnat de 1r d’ESO prepara la visita i tallers de l’institut a alumnat de 



Catalunya sisè de les escoles Catalunya i Turó de Can Mates per preparar-los per 
la transició de primària a secundària. 
 

Institut Leonardo da 
Vinci Parelles lingüístiques 

 
Alumnat voluntari de 4t d’ESO fan conversa en català una hora de pati 
amb alumnat nouvingut. Fan l’aprenentatge en horari lectiu, una hora a 
la setmana, dins l’assignatura de l’ètico cívica 
 
Activitats d’integració i acompanyament sota la supervisió del 
departament de Psicopedagogia i la coordinadora LIC del centre per 
fomentar la cooperació i solidaritat de l’alumnat amb els companys i 
companyes que s’han incorporat al nostre sistema educatiu. 
 

Residència d’avis  Coral Leonardo 
Coral que  té per objectiu la integració social i la competència en el cant 
coral que ofereix concerts a llars d’avis. 
 

Museus de Sant 
Cugat 

ASDI, Residència 
Sant Medir,  
Aspasur Valldoreix, 
Taller Jeroni de 
Moragas i GURU 
 

Fem un Museu 

El projecte "Fem un Museu" és una iniciativa cultural, que té com a 
propòsit principal l'acostar el món de l'art a 
col·lectius en risc d'exclusió social i, més concretament, a col·lectius de 
persones amb discapacitat intel·lectual. 
Es materialitza en un projecte de creació en el qual participa un 
col·lectiu de joves artistes dinamitzat per 
Entretallers, tallers municipals d’art, que acompanyen a deu persones 
amb 
necessitats especials. Per parelles (“Binomis d’Artistes”) creen obres 
d’art 
que després formaran part d’una exposició a l’entrada del Museu del 
Monestir. 
Amb aquesta experiència es vol posar de manifest que tothom pot ser 
artista i creador, sense prejudicis ni limitacions. I que l’art pot esdevenir 
l’eina perfecta per apropar dos móns que sovint es donen l’esquena, 
fer-los 
dialogar i enriquir-se mútuament 

Programa de Escola Catalunya Els jardiners  



Formació Inserció  Alumnes del PFI dissenyen, planifiquen i realitzen activitats 
d’aprenentatge de l’hort per a l’alumnat de cicle infantil de l’escola 
Catalunya. Les activitats es planifiquen segons les demandes i 
curiositats dels propis alumnes d’infantil. 
Es realitzen activitats dins l’aula i a l’hort. 
 

Taller Jeroni de 
Moragas Institut Arnau cadell Tots som iguals de 

diferents 

 
El taller Jeroni de Moragas, entitat sense ànim de lucre que treballa per la 
inserció de persones amb dificultats del desenvolupament intel·lectual i 
mental, va proposar i desenvolupar des de l’any 2009 una intervenció 
comunitària acollida amb il·lusió per l’institut Arnau Cadell.  
 
El projecte es va iniciar a l’any 2009. Des d’aquest any diversos tècnics 
del taller Moragas van anar a l’IES Arnau Cadell a compartir 
experiències i coneixement sobre què és i com es viu el món de la 
discapacitat des del punt de vista dels alumnes d’1er, 3er i 4rt d’ESO 
de l’Institut. Després aquests alumnes visiten el taller Moragas, i 
coneixen de ben a prop les activitats ocupacionals i pre-laborals del 
Centre ocupacional del taller. 
 

Taller Jove Natura Centre Obert Sant 
Cugat Reparació de joguines 

Joves del taller jove natura recullen joguines de la deixalleria i gràcies a 
uns tallers de reparació les posen en marxa per entregar-les als infants 
del centre obert de Sant cugat. 

Universitat 
Internacional de 
Catalunya 
 

Alumnat de 
secundària 

Que passa quan et 
passes 

El Taller de reanimació cardiopulmonar i primers auxilis és una 
iniciativa ludicocientífica que el Departament d’Infermeria de la Facultat 
de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC ofereix a alumnes de 
batxillerat i cicles formatius de grau superior de Catalunya per mostrar i 
posar en valor el paper de la prevenció i la cura.  



L' activitat consisteix en el desenvolupament de diversos circuits, que 
tenen el seu punt de partida en una performance teatral. 

Diversos joves simularan una situació de "botellón", en què han begut 
més del compte i un d'ells perd el coneixement i els altres no són 
capaços  d'atendre l'accidentat ni de prendre les decisions correctes, i 
posen així en risc el seu company. 

A partir d'aquesta situació, es començarà a treballar en diversos tallers 
impartit per alumnes de infermeria: Taller de RCP: s’ensenyarà a 
practicar reanimacions cardiopulmonars, Taller de primers auxilis, 
Taller d'alcohol, Taller de drogues i taller sobre l’ús de substàncies i 
adolescència dirigida a pares i professors. 

 

Professorat de 
secundària 

Jornada de formació per 
a la promoció de la salut 
per a professorat 

 

El Taller de reanimació cardiopulmonar i primers auxilis és una 
iniciativa que el Departament d’Infermeria de la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut de la UIC ofereix a professors per mostrar i posar 
en valor el paper de la prevenció i la cura.  

 

AVAN i Ass. 
Parkinson 

Prevenció de la salut a 
AVAN i Associació de 
Parkinson 

 

Els Tallers de promoció i  hàbits saludables és una iniciativa que el 
Departament d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la 



 
 

com a futurs professionals, han d'adquirir. És un projecte que permet, a 
més a més, desenvolupar la solidaritat i el compromís social que tot 
professional ha d'assumir i que constitueixen valors prioritaris per a la 
Universitat Internacional de Catalunya. 

Els tallers es desenvoluparan emprant una metodologia participativa 
(format tallers), de manera que els assistents puguin experimentar els 
continguts i d'aquesta manera, integrar-los millor. 

 

Xarxa d’entitats del 
Pla d’inclusió Sant 
Francesc  

Tens infermeria tens 
salut 

 

Alumnes del Grau en Infermeria de la UIC surten als carrers de Sant 
Cugat a atendre als ciutadans mitjançant punts d’informació. Aquesta 
Jornada es impulsada amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria 
que es celebra el 11 de maig. 

Els alumnes, de manera voluntària i tutoritzats per professorat de la 
titulació, prenen la tensió arterial i mesuren els nivells de glucosa a 
tothom qui està interessat. Ofereixen, a més a més, informació sobre 
educació per a la salut, sobre hàbits saludables: dieta, exercici… 

L’objectiu de la jornada és sensibilitzar la ciutadania sobre la 
importància de la prevenció i l’educació per a la salut, així com acostar 
la infermeria als ciutadans. A més els estudiants adquireixin la 
responsabilitat i les competències pròpies de la infermeria en aquesta 
tasca”.  
 


