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Programes del Departament  
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Els podeu trobar a la pàgina de la XTEC 

Apadrinem el nostre patrimoni 

Biblioteca escolar 

Projectes en Xarxa 

XarxaCb 

CRP La motxilla bioclimàtica 

Mobile History Map - mSchools 

http://xtec.gencat.cat/ca/inici
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/apadrinemnostrepatrimoni/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/projectes-xarxa/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/motxillabioclimatica/
http://mhm.mobileworldcapital.com/


Currículum i orientació 
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Consulteu la  web de la XTEC 

Orientació educativa Xarxa  Cb 

Comunitat 

Servei Comunitari 

Trobada de corals   La Ciència en primera persona 

  Certamen de lectura en veu alta 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/artistics/musica/corals/
http://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/frontend/home.asp
http://www.lecturaenveualta.cat/


Programes de dinamització propis del CRP d’Osona 
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Art i escola 

La Ciència feta pels infants 

Mercat de tecnologia 

Mostra de Petxa - Kutxes 

Suport Vital Bàsic 

Horts escolars 

http://artiescola.cat/
http://serveiseducatius.xtec.cat/osona/general/ponencies-del-15e-congres-de-ciencia-feta-per-infants/
http://mon.uvic.cat/mdt/
http://mon.uvic.cat/mdt/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/petxa-kutxa/home
http://www.ccr.cat/CCR


Què més podeu demanar al CRP? 
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Orientació en projectes educatius 

Recursos d’aplicació a l’aula: 
Aparells 

Maletes 

Propostes de dinamització: 

Trobades pedagògiques 

Presentació de recursos 

Conferències 
 

Planificació de formació 

http://serveiseducatius.xtec.cat/osona/categoria/recursos/aparells/
http://serveiseducatius.xtec.cat/osona/recursos/maletes-pedagogiques/
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/e13_formacio_gaf/formacio_gaf.inici


SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
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Garantir  que els   estudiants,  al   llarg   de   la   seva   trajectòria   

escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, 

aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els 

seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 

 

Destinataris 

Alumnat de secundària 

obligatòria (3r o 4t ) 

Centres públics i concertats 

de Catalunya 

 

 

SERVEI COMUNITARI- Finalitat 
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OBJECTIUS 

     SERVEI COMUNITARI  

• Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i 

compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat 

catalana democràtica i participativa. 

• Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el 

treball d’equip. 

• Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de 

l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.  

• Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn. 

• Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. 

• Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per 

fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i 

arrelada al territori. 
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Aprenentatge- Servei (Aps) i des del currículum 

 

Aprenentatge 

Servei 

 SERVEI COMUNITARI- Metodologia 
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SERVEI COMUNITARI 

 
 MATÈRIES IMPLICADES 

▪ El Servei comunitari ha de formar part de la programació 

d’una o vàries matèries.  

 

▪ Els projectes de Servei comunitari volen desenvolupar la 

competència bàsica social i ciutadana i, per tant, poden estar 

ubicats en qualsevol matèria que desenvolupi aquesta 

competència.  

 

▪ Totes les matèries col·laboraran en l’adquisició de la 

competència social i ciutadana. 
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□ És una activitat curricular per desenvolupar la competència social i 

ciutadana. 

□ Es realitzarà a tercer o quart de l’ESO. 

□ Ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries.  

□ La durada és de 20 hores, de les quals almenys 10 han de ser de servei. 

□ Les hores de servei es realitzaran fora de l’horari lectiu.  

□ Com a projecte transversal, té incidència en la qualificació  de la matèria o 

matèries on està ubicat. 

□ S’ha d’implementar gradualment en tots els centres de secundària 

obligatòria en un termini de cinc anys. (darrer curs 2019-2020) 

SERVEI COMUNITARI- Decret 187/2015 



Programa: Apadrinem el nostre patrimoni 
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Descripció 

Programa: Apadrinem el nostre patrimoni 

     El programa es basa en la 

idea de l’apadrinament d’un 

element patrimonial per part 

del centre educatiu, que 

comporta donar-li valor i 

aprofundir en el seu 

coneixement des del punt de 

vista històric, artístic, cultural 

o científic i, alhora, fer que 

aquest coneixement sigui 

socialment rellevant; és a dir, 

arribi a la pròpia comunitat i a 

l’entorn de l’escola.  



14 

Què es pot apadrinar? 

Programa: Apadrinem el nostre patrimoni 

❑ Vestigis materials de diferents 

èpoques històriques (jaciments 

arqueològics, edificis, camins 

històrics, fàbriques, monuments...); 

□ Llocs de memòria (emplaçaments 

simbòlics per la seva significació, tot 

i que no quedin vestigis materials) 

□ Elements immaterials de la cultura 

popular (balls, cançons, rondalles, 

festes i altres tradicions...) 

□ Espais naturals (rius, fonts, boscos, 

paratges,..) 

Els elements patrimonials que 

poden apadrinar els centres són 

molt diversos: 
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Programa: Apadrinem el nostre patrimoni 

Objectius generals 
1. Promoure el coneixement del 

patrimoni monumental, cultural 

i natural del país. 

2. Ajudar a desenvolupar en els 

alumnes el sentit de vinculació i 

pertinença al territori. 

3. Projectar el coneixement 

adquirit per l’alumne sobre 

l’element patrimonial a la pròpia 

comunitat i a l’entorn de 

l’escola. 

4. Promoure la participació 

ciutadana activa i responsable 

dels joves 

 

Implicació curricular del programa 

Finalitat 

La finalitat del programa: 

Apadrinem el nostre patrimoni 

és fomentar el coneixement 

dels elements patrimonials de 

l’entorn amb una actitud 

participativa de la comunitat 

escolar.  
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Programa: Apadrinem el nostre patrimoni 

Àrees curriculars de referència 

□ Ciències socials, geografia i història (ESO) 

□ Educació visual i plàstica (ESO) 

□ Ciències de la naturalesa (ESO) 

□ Coneixement del medi natural, social i cultural (Primària) 

 Del currículum d’aquestes àrees i matèries s’han seleccionat 

els continguts, que un cop detallats per poder ser avaluats, 

passen a ser els objectius operatius del programa 
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Les estratègies principals del projecte són:  

 

1. Utilització del patrimoni cultural i natural com a 

recurs didàctic. 

2. Ús del treball per projectes com a metodologia 

interdisciplinar i motivadora en la qual  l’alumne 

és el protagonista del propi procés 

d’aprenentatge 

3. Ús de la  metodologia de treball per projectes per 

a l’assoliment de les competències bàsiques, 

amb un èmfasi especial en l’artística i cultural i la 

social i ciutadana. 

4. Realització de debats interns entre l’alumnat en 

relació amb l’element patrimonial 

5. Projecció i difusió de l’element apadrinat a 

l’escola i la comunitat. 

Programa: Apadrinem el nostre patrimoni 
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Programa: Apadrinem el nostre patrimoni 

Les activitats principals son: 

□ Identificació: Tria de l’element patrimonial.  

□ Cerca, selecció i tractament de la informació 

□ Caracterització de l’element: època, estil,  autor,… 

□ Catalogació i elaboració documental sobre l’element apadrinat.  

□ Participació en la seva conservació 

□ Participació en activitats extracurriculars intercicles i de divulgació 
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Programa: Apadrinem el nostre patrimoni 

El projecte al centre 

El desenvolupament del projecte d’apadrinament per un centre educatiu 

comporta: 

❑ La introducció d’unitats de programació a l’aula entorn a l’element  apadrinat 

□ La realització d’accions de recerca interdisciplinària. 

□ L’oportunitat d’intervenir en la millora i conservació de l’element patrimonial 

apadrinat.  

□ La divulgació mitjançant exposicions,  pàgines web o per altres mitjans, al final 

de cada curs escolar. 

L’apadrinament implica que un centre educatiu inclogui en el seu Projecte Educatiu 

de Centre (PEC) el coneixement i l’estudi d’un element patrimonial del seu entorn  

local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius. 
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Programa: Apadrinem el nostre patrimoni 

. El curs 2013-2014 han participat en el programa, de forma experimental, 21 centres 

educatius, assessorats per 13 Centres de Recursos Pedagògics (CRP). Aquest curs 

participaran en la dinamització del programa 40 CRP i es preveu la participació 

aproximada de 100 centres educatius de primària i secundària. 

“El Pouet de Gel”  

Institut d’Almenar  

Geòtop les Roques Blaves 

Escola Roques Blaves 

Esparreguera 

Cova de Can Sadurni 

Institut de Begues 
Colònia Güell 

Escola Josep Maria Ciurana 

Sant Boi de Llobregat 

Ermita de la Mare de Déu de la Riera 

Escola Rocabruna 

Les Borges del Camp 
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Projecte: Apadrinem el nostre patrimoni 

Punts forts 

□ Molt vinculat al currículum 

□ Es basa en el treball competencial 

□ Afavoreix la motivació de l’alumnat 

□ Ajuda a desenvolupar en els alumnes el seu sentiment de pertinença social i al 

medi 

□ Possibilita treballar els continguts curriculars i l’assoliment de competències 

bàsiques a partir  d’un treball interdisciplinar lligat a contextos reals. 

□ Treball per projectes. 
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