
 

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE 

SERVEI COMUNITARI 

1. Identificació de les entitats amb les que es podria col·laborar i dels projectes que 

desenvolupen. 

2. Definició del projecte de Servei comunitari. A partir de les necessitats detectades a 

l’entorn, poden definir-se diferents projectes de Servei Comunitari: 

 Vinculats a altres projectes ja existents als centres educatius, a les entitats 

socials o als Plans educatius d’entorn (on n’hi hagi) 

 Definició d’un nou projecte. 

3. Inclusió del projecte al Pla Anual i informació al Consell escolar. Incorporació dels 

objectius, principis i valors del Servei comunitari al Projecte educatiu de centre. 

4. Planificació pedagògica i curricular del projecte de Servei comunitari : 

4.1. Vinculació a un espai curricular (Educació per al desenvolupament personal i la 

ciutadania, qualsevol matèria del currículum, Tutoria…) 

4.2. Concreció del curs del segon cicle de l’ESO on s’ubicarà el projecte de Servei 

Comunitari, calendari i horari per a la realització del servei. 

4.3. Definició dels aspectes pedagògics : objectius propis del projecte, competències 

bàsiques, objectius de l’espai o matèria implicada, continguts propis del projecte, 

continguts relacionats d’altres matèries i definició dels criteris d’avaluació de la 

matèria. Programació. 

(veure document El Servei Comunitari per a alumnat de Secundària, annex 1: exemple de programació) 

5. Organització i coordinació del projecte:  

5.1. Designació del referent de centre que coordini i lideri el projecte i concreció dels 

espais de programació i coordinació. 

5.2. Designació d’un referent per part de l’entitat. Coordinació entre el referent de 

l’entitat i el referent del centre educatiu. 

5.3. Planificació de tasques: definició i concreció de les activitats d’aprenentatge i de 

les activitats de servei. 

5.4. Formació per part de l’entitat a l’alumnat. Pot ser: 

 Aportació de material: coneixement de l’entitat, materials didàctics o de 

sensibilització, recursos….  

 Aportació d’un tècnic/a o voluntari/ària que realitzi la formació 

directament. 

5.5. Definició dels criteris i instruments d’avaluació del projecte: 

 Impacte en l’alumnat 

 Impacte en el centre educatiu 

 Impacte en l’entorn 

(veure document El Servei Comunitari per a alumnat de Secundària, pàgs. 27-28: Indicadors 

d’avaluació) 



 

 

 

5.6. Previsió d’aspectes funcionals i legals. 

(veure al lloc web del Servei comunitari l’espai Preguntes més freqüents) 

Documentació: 

 Document de Compromís intern per a la prestació del servei comunitari. 
(veure al lloc web del Servei comunitari l’espai Documents de suport) 

 Conveni de col·laboració, en el cas dels centres públics, entre el 

Departament d’Ensenyament i les entitats col·laboradores. 

5.7. Planificació de la comunicació del projecte a les famílies: 

 Informació a la reunió d’inici de curs: autorització parental, entitats 

col·laboradores, objectius del projecte… 
(veure al lloc web del Servei comunitari l’espai Documents de suport) 

 Informació al final de curs sobre el desenvolupament del projecte. 

5.8. Previsió del reconeixement del Servei comunitari: acte públic, diplomes... 

6. Disseny de les estratègies de difusió del projecte: 

 Web del centre 

 Mitjans de comunicació local 

 Difusió com a pràctiques de referència 

 Xerrades a altres cursos del centre 

 …  

7. Realització del Servei Comunitari amb l’alumnat.  

 

Referències: 

El Servei Comunitari per a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria (pàgs. 17-27) 

Lloc web del Servei comunitari: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/servei-a-lacomunitat/home 

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/servei-a-lacomunitat/home

