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1. SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

Centre: 

Localitat: 

Nivell acadèmic/curs:  

Nombre d’alumnes: 

Matèria o matèries  ímplicades: 

Agents del territori:

 

 

Web del centre / espai S.Comunitari: 

Descripció del Servei comunitari 

   Introducció  

 Contextualització del centre.

 Detecció de necessitats socials de l’entorn

centre
Texto escrito a máquina
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 Breu resum i finalitat dels projectes o accions (marcar si es fan integrament en horari lectiu)

Àmbit dels projectes o accions 

Acompanyament i suport a l’escolarització.
Suport a necessitats bàsiques.
Intercanvi generacional.
Medi ambient.
Participació ciutadana.
Patrimoni cultural.
Projectes de solidaritat i cooperació.
Preservació i manteniment del medi urbà.
Lleure .

Objectius del Servei Comunitari    
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Indicadors d’avaluació (respecte als objectius) 

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei 

 Abans del servei.

 Durant del servei.

 Després del servei.
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                  Avaluació del Servei Comunitari al centre

Avaluació de l’alumnat 

Espais i canals de coordinació 

 Interna (citar membres de la comissió, reunions i canals de comunicació).

 Amb els diferents agents del territori implicats (canals de contacte amb les entitats)
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