
  
 
 

  
 

Servei Comunitari 
 

Guia per desenvolupar el “Servei Comunitari”  

en els centres educatius 

1. DECISIONS PRÈVIES 

1.1. Incorporació al Projecte Educatiu del Centre de les finalitats, principis i valors del             
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1.2. Inclusió del projecte a la Programació General Anual (pla anual). 

1.3. Informació al Claustre. 

1.4. Nomenament d’un referent-coordinador/a-impulsor/a. 

1.5. Identificació d’un referent-coordinador per part dels agents del territori. Presa de           
contacte. 

1.6. Establiment de temps i espais de programació i coordinació. 

1.7. Participació a les comissions de SC municipals o de PEE. 

2. PLANIFICACIÓ DEL SC  2

2.1. Ubicació 

2.1.1. Concreció del curs de segon cicle de l’ESO i de la fórmula organitzativa que              
permetrà desenvolupar el/els projecte/s.  

2.1.2. Previsió dels àmbits/matèries curriculars on es vincularà el SC. 

2.1.3. Calendari. 

2.1.4. Horari per a la realització del servei. 

2.1.5. Vinculació del SC a altres projectes del centre. 

2.1.6. Vinculació del SC a projectes/programes de l’entorn. 

2.2. Relació amb els agents del territori 

2.2.1. Relació dels agents del territori (administracions, entitats, associacions) amb         
les que es podria col·laborar i desenvolupar projectes. 

2.2.2. Identificació de les persones referents dels agents del territori. 

2.2.3. Contacte, plantejament del SC, exploració de possibilitats. 

2.2.4. Establiment d’acords: document de compromís. 

1 D’ara endavant “SC”. 
2 I també dels projectes o accions de desenvolupament del SC. 

 



 

2.2.5. Gestió del conveni amb el Departament d’Ensenyament (si no n’hi ha). 

2.3. Aspectes pedagògics 

2.3.1. Finalitats i competències bàsiques (en línia amb els objectius generals del           
Departament). 

2.3.2. Objectius d’aprenentatge de l’àmbit/matèria/matèries curricular/s     
implicada/es. 

2.3.3. Previsió dels continguts i dels continguts relacionats amb altres matèries. 

2.3.4. Definició dels criteris d’avaluació de l’alumnat per part de l’espai o matèria. 

3. EXECUCIÓ DELS PROJECTES  3

3.1. FASE PRÈVIA A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI (Sensibilització i         
Diagnosi) 

3.1.1. Detecció dels interessos de l’alumnat. 

3.1.2. Coneixement de les ofertes/necessitats de servei que realitzen els agents          
del territori. 

3.1.3. Recull de notícies d’actualitat amb càrrega social relacionades amb les          
necessitats descobertes.  

3.1.4. Contextualització i anàlisi crítica per part de l’alumnat. 

3.1.5. Redacció de la proposta de servei (nom i descripció). 

3.1.6. Previsió dels objectius de servei que es plantegen assolir els alumnes i dels             
indicadors d’avaluació. 

3.1.7. Formació per a la realització del servei. 

3.1.8. Formació que es pot rebre per part dels agents del territori. 

3.1.9. Aportació o creació de material i altres recursos necessaris. 

3.1.10. Planificació de la realització del servei. 

3.2. FASE DURANT LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE (Execució del servei) 

3.2.1. Seguiment individualitzat de l’alumne. Selecció de models de registre del          
seguiment. 

3.2.2. Canals de comunicació amb l’agent del territori durant el desenvolupament          
del servei. 

3.2.3. Recursos de manteniment de la motivació inicial. 

3.3. FASE DESPRÉS DE LA REALITZACIÓ DEL SERVEI (Reflexió valorativa) 

3.3.1. Anàlisi crítica del servei i propostes de millora. 

3.3.2. Valoració dels aprenentatges que s’han assolit. 

3 Definició i concreció de les activitats d’aprenentatge i les activitats de servei. 
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3.3.3. Anàlisi i valoració del paper de les accions de servei i el voluntariat. 

4. AVALUACIÓ DEL SC 

4.1. Definició dels criteris i instruments d’avaluació del SC. 

4.2. Àmbits d’avaluació. 

4.2.1. Impacte en l’alumnat. 

4.2.2. Impacte en el centre educatiu. 

4.2.3. Impacte en l’entorn. 

5. PREVISIÓ D’ASPECTES FUNCIONAL I LEGALS 

5.1. Aprovacions. 

5.1.1. Inclusió a la PGC i aprovada pel Director, amb consulta preceptiva al            
Consell Escolar (activitats de Servei Comunitari que es realitzen fora del           
recinte escolar i en les que consti que l’alumnat es desplaça amb mitjans             
propis i sense acompanyament) 

5.2. Documentació. 

5.2.1. Declaració de compromís per a la prestació del servei comunitari 

5.2.2. Autorització per a la prestació del servei comunitari (famílies) 

5.2.3. Conveni de col·laboració (en el cas que no existeixi entre el Departament            
d’Ensenyament i l’agent del territori). 

6. PLANIFICACIÓ DE LA COMUNICACIÓ DEL SC A LES FAMÍLIES 

6.1. Informació a la reunió d’inici de curs. 

6.2. Informació al final de curs sobre el desenvolupament del projecte. 

6.3. Gestió de les autoritzacions. 

7. PREVISIÓ DEL RECONEIXEMENT DEL SERVEI COMUNITARI 

7.1. Acte públic o festa de cloenda del SC al centre. 

7.2. Certificats, diplomes o altres. 

8. DISSENY DE LES ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ DEL SC 

8.1. Web del centre i xarxes socials del centre. 

8.2. Mitjans de comunicació local. 

8.3. Difusió com a pràctiques de referència a l’entorn i al món educatiu. 

8.4. Xerrades a altres cursos del centre. 
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