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9. AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Indicadors d’avaluació del projecte de Servei comunitari

Per tal de dur a terme el seguiment i valorar el grau d’impacte del projecte de Servei

comunitari, el centre hauria de recollir  els indicadors següents en la memòria anual de

centre.

                        Objectius
                                  Indicadors

Promoure la participació de tot l’alumnat en accions
de  servei  a  la  comunitat  com  una  eina  per
desenvolupar la competència social i ciutadana, en
el marc del currículum obligatori

 Nombre i relació de projectes de Servei comunitari.

 Nombre d’alumnat participant

 Matèries que desenvolupen els projectes de Servei comunitari
(per a cada projecte que realitzi el centre):

 Nombre de matèries 

 Relació de matèries

 Existència  d’un  document  del  compromís  entre  els  centres
educatius i les entitats implicades.

 Inclusió al Projecte educatiu de centre del Servei comunitari
com un instrument per desenvolupar la competència social i
ciutadana. 

 Concreció de les actuacions en la Programació General Anual
de Centre.

 Inclusió dels objectius i els continguts en la programació de les
matèries on està ubicat el Servei comunitari.

 Inclusió dels resultats de la valoració de l’alumnat del Servei
comunitari  en  la  qualificació  de  la  matèria  o  matèries
corresponents.

 Grau d’assoliment  de  la  competència  social  i  ciutadana per
part de l’alumnat.

 Grau  de  millora  del  rendiment  acadèmic  en  la  matèria  o
matèries on s’ubica el Servei comunitari.

 Grau de millora de la convivència en el centre.

 Relació d’accions de visibilitat i difusió del projecte.

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

 Relació d’entitats de l’entorn implicades en la implementació
del projecte.

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

 Recull d’actuacions i agents implicats en les diferents xarxes
educatives de l’entorn.

Donar  una  resposta  educativa  a  les  necessitats
 Relació de necessitats detectades..
 Recull d’actuacions realitzades per donar-hi resposta.
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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.

 Nombre d’alumnat que continua vinculat amb les entitats un
cop finalitzat el projecte.

 Taxa  de  participació  de  l’alumnat  en  associacions  socials,
educatives o de lleure de l’entorn.
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