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PRESENTACIÓ DEL CATÀLEG 
 
 

El present document ofereix el recull de propostes de Servei Comunitari per al curs 2021-22, 

impulsades i coordinades des del Projecte Educatiu de Ciutat i el Servei d’Educació de 

l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.  

Des del PEC, vam assumir el compromís de col·laborar en la implementació del Servei 

Comunitari a partir del curs 2019/20, acompanyant els centres educatius en l’objectiu de 

fomentar una xarxa comunitària i solidària local, que posés en relació centres i entitats, i 

connectés l’alumnat jove amb projectes, accions, col·lectius i activitats, d’alt valor social, cívic 

i educatiu.  

El Servei Comunitari és una eina per treballar la competència social i ciutadana, i per educar 

els i les alumnes en la ciutadania activa, fomentant el seu compromís amb la construcció 

d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori. És també un instrument per 

promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn, permetent que 

avancem conjuntament cap als principis i els objectius de la Ciutat Educadora. 

Des del curs 2019-20, i malgrat la pandèmia, la Regidoria d’Educació ha mantingut el seu 

compromís amb la consolidació del Servei Comunitari a Santa Perpètua de Mogoda. El curs 

passat (2020-21), es van adaptar projectes a la virtualitat i les restriccions sanitàries, i es van 

impulsar de nous per seguir mantenint un oferta variada d’experiències, basades en la 

innovació i l’excel·lència educativa.  

El catàleg del curs 2021-22 fa una aposta per la recuperació de projectes d’èxit que es van 

realitzar abans de la pandèmia, adaptats ara a les circumstàncies i a les mesures sanitàries 

actuals. Així mateix, es dona continuïtat a noves experiències posades en marxa durant el 

curs passat i que han tingut una bona acollida entre alumnat i centres; finalment, es proposen 

projectes de nova creació en àmbits on encara no havíem incidit (com l’esportiu).  
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Així doncs, el present document recull un total de 8 projectes, alineats amb diferents ODS. 

En totes les propostes es manté la mateixa línia de treball: visibilitzar i posar en valor entitats, 

projectes, serveis i equipament municipals, però també obrir la mirada cap a institucions i 

agents d’àmbit català, que permetin enriquir els aprenentatges i les accions de servei,  dotant 

d’innovació i excel·lència les experiències que visquin els alumnes amb el Servei Comunitari. 

El PEC assumeix la coordinació del present catàleg per tal de seguir oferint un 

acompanyament actiu als centres, facilitar i possibilitar la implementació amb èxit dels 

projectes, i contribuir a consolidar aquesta acció educativa com una eina transformadora de 

solidaritat, d’innovació i d’excel·lència. 
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NOUS PROJECTES 2021-22 
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre:                                                                        Localitat:  
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE:  LES NOSTRES VEÏNES CIENTÍFIQUES: LES CONEIXES? 
 
ODS vinculats al projecte: ODS1, ODS4, ODS5, ODS9, ODS10 
 

 
Nivell acadèmic/curs:    3er ESO                                   Nombre d’alumnat: 12-15 alumnes 
 
Professorat implicat:  
 
 
Espais curriculars: 
 

x Cultura i valors ètics 
x Llengua 
□ Ciències Socials 
x Matemàtiques 
x Ciències de la naturalesa 
□ Anglès/Llengües Estrangeres 
□ Educació visual i plàstica 
□  Música 
x Tecnologies 
□  Educació física 
□  Altres 

 
Entitats col·laboradores: Regidoria d’Igualtat, Espai SPMakers, Museu del Treball i la Industria 
Viva de Santa Perpètua de Mogoda. Suport: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
(FCRI), Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), l’Observatori de la Difusió de 
la Ciència de la UAB, i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).  
 
 
 
 

                                                          Descripció del projecte 
 
 
 
 
                                                               Introducció  
 

 
Creació d’un itinerari temàtic dedicat a l’aportació de la dona en la ciència a partir de la seva 
recerca i dels seus descobriments. El projecte ofereix suport a la Regidoria d’Igualtat en les 



                                                                                           
 

     SERVEI COMUNITARI. CATÀLEG 2020-2021                                                                          

 

6
 

activitats previstes per a la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència 
(11 de febrer). El projecte parteix de la descoberta de les aportacions científiques de les dones 
investigadores en els seus respectius camps de recerca, per anar cap a les seves figures 
acadèmiques i professionals. L’objectiu és apropar referents femenins en l’àmbit de la Ciència i 
fomentar les vocacions científiques entre les estudiants de secundària. 
Incorpora l’aportació de la fabricació digital a la divulgació i visibilització dels resultats entre la 
ciutadania.  
 
 

 
                                                     Objectius d’aprenentatge  
 

 
- Conèixer les funcions, serveis i iniciatives que ofereix la Regidoria d’Igualtat al municipi de 

Santa Perpètua de Mogoda.  
- Conèixer el paper de la dona i la seva aportació a la Història de la Ciència.  
- Descobrir perfils científics i professionals exercits per dones i quins són els recorreguts 

acadèmics que permeten accedir-hi.  
- Conèixer els camps i les eines de treball que ofereix la fabricació digital, així com les 

múltiples aplicacions educatives i professionals que existeixen a l’actualitat.  
- Aprofundir en la formació i la sensibilització per la igualtat i la coeducació. Impulsar les 

vocacions científiques entre les joves.  
  

                                                     
                                                       Objectius de servei  
 

 
 

- Proposar una selecció de dones científiques per tal de conèixer el seu camp de recerca i 
les aportacions científiques que han fet. Especialment, científiques KM0 i de l’àmbit català.  

- Incorporar les eines de la fabricació digital en l’estratègia de difusió de l’itinerari, per tal de 
crear suports divulgatius i de mediació del patrimoni científic femení accessibles a tota la 
ciutadania. 

- Contribuir als actes commemoratius que organitza la Regidoria d’Igualtat el 11 de febrer, 
Dia Internacional de la Dona i la nena en la Ciència.  

 

 
                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  
 

 
Les principals activitats d’aprenentatge es desenvoluparan a l’aula, d’acord amb el temari del 
docent de referència. 
El projecte comptarà amb 2/3 sessions dedicades a la fabricació digita, que es desenvoluparan en 
l’espai SPMakers (entre novembre/desembre de 2021).  
 

 
                                                          Activitats de servei  
 



                                                                                           
 

     SERVEI COMUNITARI. CATÀLEG 2020-2021                                                                          

 

7
 

 
- Crear un itinerari temàtic amb l’eina Mobile History Map que reculli les aportacions més 

significatives de les dones científiques seleccionades, a partir de fitxes divulgatives. 
- Crear reproduccions (amb impressió 3D) d’elements que siguin representatius de l’acció 

científica de cadascuna de les investigadores participants, per tal que puguin ser exposats 
en diferents equipaments públics del municipi.    

- Dissenyar i organitzar l’exposició dels suports i elements divulgatius de l’itinerari en els 
diferents equipaments públics on seran accessibles. 

- Organització i comissariat de l’exposició final en el Museu de Santa Perpètua.  
- Realitzar la màxima difusió del projecte entre la comunitat educativa i la ciutadania.   

 
 

 
                                                          Materials i recursos  
 

 
Els materials necessaris per a la producció digital i la impressió 3D seran facilitats per l’espai 
SPMakers.  
 

 
                                                             Temporització  
 

 
Octubre 2021 a març 2022 
 

 
                                                       Activitats d’avaluació  
 

 
Formulari per al professorat i formulari per l’alumnat en relació al projecte realitzat i coordinació 
amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Santa Perpètua. 
 
(* aquesta valoració és independent d’aquelles que el professorat estableixi per avaluar 
acadèmicament l’activitat del Servei Comunitari de l’Alumnat) 
 

 
                                                     Activitats de reconeixement  
 

 
Cobertura de les diferents etapes i resultats obtinguts per part del projecte en les xarxes social 
d’Educació (blog, Instagram). 
Acte municipal conjunt de posada en valor del Servei Comunitari del curs (juny). 
 

 
                                                        
                                                      Difusió del projecte  
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El blog del PEC, l’Instagram d’Educació i L’Informatiu podrà recollir les experiències en relació als 
projectes de Servei Comunitari que es posin en marxa durant el curs 2021-22. 
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre:                                                                        Localitat:  
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE:  COL·LABOREM AMB LA LLIGA FAIR PLAY! 
 
ODS vinculats al projecte: ODS3, ODS4, ODS10 
 

 
Nivell acadèmic/curs:   3er                                   Nombre d’alumnat:  
 
Professorat implicat:  
 
 
Espais curriculars: 
 

X Cultura i valors ètics 
□ Llengua 
□ Ciències Socials 
□ Matemàtiques 
□ Ciències de la naturalesa 
□ Anglès/Llengües Estrangeres 
□ Educació visual i plàstica 
□  Música 
□ Tecnologies 
x Educació física 
□  Altres 

 
Entitats col·laboradores: Servei d’Esports de l’Ajuntament de Santa Perpètua.  
 
 
 
 

                                                          Descripció del projecte 
 
 
 
 
                                                               Introducció  
 

Col·laboració en l’arbitratge dels partits de futbol sala d’educació primària de la Lliga Fair Play, 
impulsada per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. El Servei d’Esports organitza una lliga 
de futbol sala centrada en la promoció dels principals valors de l’esport: participació, 
companyerisme, esforç, tolerància, inclusió, etc. adreçada als grups de futbol extraescolar que les 
AMPA/AFA impulsen en els diversos centres educatius de primària del municipi. La Lliga Fair Play 
necessita l’ajuda de noies i nois que vulguin fer d’àrbitres en els partits d’aquesta lliga intercentres.     
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                                                     Objectius d’aprenentatge  
 

 
- Conèixer i promoure els objectius i els valors de la Lliga Fair Play de Santa Perpètua de 

Mogoda.  
- Aprendre les regles i normatives de l’arbitratge del futbol sala.  
- Aprendre gestionar activitats esportives de grup i gestionar els possibles conflictes que 

sorgeixin.  
- Conèixer les funcions i accions que desenvolupa el Servei d’Esports de l’Ajuntament de 

Santa Perpètua de Mogoda 
 
 

                                                     
                                                       Objectius de servei  
 

 
 

- Donar suport al Servei d’Esports amb l’arbitratge dels partits de futbol sala de la Lliga Fair 
Play. 

- Fomentar els valors i principis de la Lliga Fair Play durant els partits i entre els jugadors.  
- Aplicar el reglament del joc i vetllar perquè sigui respectat en els partits.  
- Facilitar la resolució dels conflictes que puguin sorgir durant el joc.  
- Fomentar les relacions positives entre iguals.  
- Treballar les habilitats socials. 

 
 

 

 
                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  
 

 
➢ Explicació de les característiques i els objectius de la Lliga Fair Play. 
➢ Formació sobre la normativa de joc del futbol sala.  
➢ Aprenentatge sobre les funcions i activitats del Servei d’Esports de l’Ajuntament.    

 
 

 
                                                          Activitats de servei  
 

 
 

- Realitzar els arbitratges de la Lliga Fair Play del municipi.  
- Donar suport al referent tècnic del Servei d’Esports de l’Ajuntament en la preparació dels 

partits, i en les activitats/accions vinculades .  
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                                                          Materials i recursos  
 

 
La formació de l’alumnat participant la realitzarà el personal tècnic del Servei d’Esports de 
l’Ajuntament. 
 

 
                                                             Temporització  
 

El 100% de l’aprenentatge servei es podria realitzar fora de l’espai del centres educatius.  
 
Els arbitratges es realitzaran en parelles de 2 alumnes, els divendres de 16:45h a 19h. 
 
 
 
 

 
                                                       Activitats d’avaluació  
 

  
Formulari per al professorat i formulari per l’alumnat en relació al projecte realitzat i coordinació 
amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Santa Perpètua. 
 
(* aquesta valoració és independent d’aquelles que el professorat estableixi per avaluar 
acadèmicament l’activitat del Servei Comunitari de l’Alumnat) 
 
 
 

 
                                                     Activitats de reconeixement  
 

 
Cobertura de les diferents etapes i resultats obtinguts per part del projecte en les xarxes social 
d’Educació (blog, Instagram). 
Acte municipal conjunt de posada en valor del Servei Comunitari del curs (juny). 
 
 
 

 
                                                        
                                                      Difusió del projecte  
 

 
El blog del PEC, l’Instagram d’Educació i L’Informatiu podrà recollir les experiències en relació als 
projectes de Servei Comunitari que es posin en marxa durant el curs 2021-22. 
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre:                                                                        Localitat:  
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE:  DEIXIFRANT EL NOSTRE PATRIMONI IMMATERIAL 
 
ODS impulsa el projecte: ODS4, ODS10, ODS11, ODS16 
 

 
Nivell acadèmic/curs:    3er ESO                                  Nombre d’alumnat: 15 alumnes en total.  
 
Professorat implicat:  
 
 
Espais curriculars: 
 

x Cultura i valors ètics 
x Llengua 
x Ciències Socials 
□ Matemàtiques 
□ Ciències de la naturalesa 
□  Anglès/Llengües Estrangeres 
□ Educació visual i plàstica 
□  Música 
x Tecnologies 
□  Educació física 
□  Altres 

 
Entitats col·laboradores: SMPMakers,  Museu del Treball i la Industria Viva de Santa Perpètua de 
Mogoda.  
 
 
 

                                                          Descripció del projecte 
 
 
 
 
                                                               Introducció  
 

 
El projecte proposa recuperar el patrimoni immaterial vinculat a la memòria històrica local i fer-lo 
accessible a la ciutadania de Santa Perpètua a partir d’eines i recursos tecnològics, i l’aportació de 
la fabricació digital. 
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                                                     Objectius d’aprenentatge  
 

 
- Identificar i documentar el patrimoni oral vinculat a la memòria històrica de Santa Perpètua 

de Mogoda.  
- Aprendre les tècniques i els recursos necessaris per al registre i documentació dels 

testimonis orals, i suports materials necessaris per a la divulgació del patrimoni immaterial.  
- Descobrir i aplicar l’eina Mobile History Map com a suport a la difusió de la memòria oral de 

Santa Perpètua.  
- Treballar la llengua i la producció de textos divulgatius de caràcter històric i patrimonial.  
- Sensibilitzar-se envers el patrimoni, la seva posada en valor i la importància de 

l’accessibilitat i la mediació inclusiva.  
- Fomentar el sentiment de pertinença.   
 
SPMakers: 
- Conèixer els principis bàsics del disseny i la fabricació digital i la seva aplicació en l’àmbit 

del patrimoni.  
 

                                                     
                                                       Objectius de servei  
 

 
 

- Contribuir a la divulgació, estudi i protecció del patrimoni immaterial de Santa Perpètua . 
- Produir materials divulgatius amb perspectiva inclusiva i comunitària.  
- Desenvolupar un projecte amb l’eina Mobile History Map i fer-la accessible i visible a la 

ciutat a partir de la fabricació digital.  
 
SPMakers: 
 
- Crear codis QR o altres suports necessaris per afavorir l’accessibilitat als continguts 

patrimonials treballats pels alumnes.  
 

 
                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  
 

 
Les principals activitats d’aprenentatge es desenvoluparan a l’aula, d’acord amb el temari del 
docent de referència. 
El projecte comptarà amb 2/3 sessions dedicades a la fabricació digita, que es desenvoluparan en 
l’espai SPMakers (entre novembre/desembre de 2021).  
 

 
                                                          Activitats de servei  
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- Recuperació de la memòria popular dels anys de creixement i transformació de Santa 
Perpètua de Mogoda a través del relat oral de persones i col·lectius del municipi.  

- Mapatge de la memòria viva de Santa Perpètua a través de 4 temàtiques: els espais, la 
mobilitat, la migració i els usos.  

- Creació d’un projecte MHM on recollir i divulgar tota la informació recuperada.  
- Producció a partir de la fabricació digital de suports d’accés i divulgació del projecte (codis 

QR, panells informatius, retolació, etc.).  
 

 
                                                          Materials i recursos  
 

 
Els materials necessaris per a la producció digital i la impressió 3D seran facilitats per l’espai 
SPMakers.  
 

 
                                                             Temporització  
 

 
Octubre de 2021 fins a maig/juny 2022 
 

 
                                                       Activitats d’avaluació  
 

 
Formulari per al professorat i formulari per l’alumnat en relació al projecte realitzat i coordinació 
amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Santa Perpètua. 
 
(* aquesta valoració és independent d’aquelles que el professorat estableixi per avaluar 
acadèmicament l’activitat del Servei Comunitari de l’Alumnat) 
 

 
                                                     Activitats de reconeixement  
 

 
 
Cobertura de les diferents etapes i resultats obtinguts per part del projecte en les xarxes social 
d’Educació (blog, Instagram). 
Acte municipal conjunt de posada en valor del Servei Comunitari del curs (juny). 
 

 
                                                        
                                                      Difusió del projecte  
 

 
El blog del PEC, l’espai web i les xarxes socials d’Educació recolliran les experiències en relació 
als projectes de Servei Comunitari que es posin en marxa durant el curs 2021-22. 
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PROJECTES DE CONTINUÏTAT 

2021-22 
  



                                                                                           
 

     SERVEI COMUNITARI. CATÀLEG 2020-2021                                                                          

 

1
6

 

 
PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre:                                                                        Localitat:  
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE:  DESCOBRINT LA BIODIVERSITAT A LA RIERA DE CALDES 
 
ODS vinculats al projecte: ODS4, ODS6, ODS15.  
 
 

 
Nivell acadèmic/curs:    3er ESO                                   Nombre d’alumnat: tot un grup-classe 
 
Professorat implicat:  
 
 
Espais curriculars: 
 

X Cultura i valors ètics 
□ Llengua 
□ Ciències Socials 
□ Matemàtiques 
X Ciències de la naturalesa 
□ Anglès/Llengües Estrangeres 
□ Educació visual i plàstica 
□  Música 
□ Tecnologies 
□  Educació física 
□  Altres 

 
Entitats col·laboradores  Associació Hàbitats (Projecte Rius).  
 
 
 
 

                                                          Descripció del projecte 
 
 
 
 
                                                               Introducció  
 

El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats, una entitat sense afany de lucre que 
des del 1997 treballa per apropar les persones als rius i les rieres.   
El projecte neix al Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona (Facultat de Biologia), on 
professorat i alumnes conceben una iniciativa que combina la vessant ambiental amb la social, 



                                                                                           
 

     SERVEI COMUNITARI. CATÀLEG 2020-2021                                                                          

 

1
7

 

ideant així un gran projecte de participació ciutadana i de voluntariat ambiental per l'anàlisi, 
seguiment i millora dels ecosistemes fluvials. 
 
Aquest servei comunitari col·labora amb el projecte Rius amb dues inspeccions anuals a la Riera de 
Caldes, que formen part de la gran xarxa de voluntaris que participen del projecte a tota Catalunya. 
L’objectiu és fomentar una visió amplia i conscienciadora de la riquesa i el valor de la biodiversitat 
en els cursos fluvials metropolitans, i més concretament a la Riera de Caldes.  
 
L’Associació Hàbitats té una extensa experiència en projectes de Servei Comunitari, i posa a 
disposició dels centres que s’adhereixin: material per a la recollida de mostres, i formació per al 
professorat1.   
 
 

 
                                                     Objectius d’aprenentatge  
 

 
 

- Conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, la biodiversitat, i els valors ecològics 
i socioculturals dels mateixos.  

- Conèixer les principals característiques de la biodiversitat de la Riera de Caldes (història, 
evolució, estat actual, espècies autòctones). 

- Descobrir l’activitat científica i professionals associada a l’estudi i conservació dels 
ecosistemes fluvials de proximitat.  

- Fomentar la sensibilització i la conscienciació a favor de la cura i la preservació de l’entorn 
natural de la Riera de Caldes.  

 
 

                                                     
                                                       Objectius de servei  
 

 
- Aprendre la metodologia d’inspecció: basada en l’anàlisi de l’entorn basat en el mètode 

científic i que promou el treball en equip i el contacte amb el medi natural. 
- Familiaritzar-se amb les tècniques i els recursos necessaris per dur a terme el seguiment 

ecològic i ambiental dels cursos fluvials metropolitans (col·laboració Projecte Rius).  
- Fer un retorn social, aportant dades a un projecte de ciència ciutadana i ampliant el 

coneixement que tenim d’aquests espais naturals. 
- Treballar propostes per donar visibilitat al valor ecològic i ambiental de la riera. 
- Sensibilitzar-se sobre l’impacte negatiu dels residus en l’entorn natural del municipi. 
- Fomentar l’educació ambiental entre els i les joves.    

 

 
                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  
 

 
1 Les formacions gratuïtes que ofereix estan finançades pel Departament de Territori i es fan en diferents municipis 

catalans. Per poder adherir-se al Servei Comunitari amb l’Associació Hàbitats, cal que al menys un professor del 

centre faci la formació.  
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➢ Formació sobre les principals característiques de la biodiversitat a la Riera de Caldes. 
➢ Preparació dels continguts i materials necessaris per dur a terme els mostrejos a la Riera de 

Caldes.  
 
 

 
                                                          Activitats de servei  
 

 
➢ Realitzar les inspeccions d’un tram de riu i retornar els resultats a l’Associació Hàbitat per tal 

de col·laborar en l’informe anual del Projecte Rius. 
➢ Recollida de dades, indicadors i resultats de la jornada. 
➢ Tractament de les dades recollides i de la informació treballada, per tal de realitzar un estat 

de la qüestió sobre la biodiversitat a la Riera de Caldes. 
➢ Disseny d’una campanya de sensibilització ambiental sobre la necessitat de preservació de 

l’ecosistema fluvial de la Riera de Caldes.  
 
Opcional: Participació en la jornada de neteja de la Riera de Caldes, Let’s Clean Up Europe (mes 
de maig). 
 

 
*) Aquesta és una llista orientativa amb algunes de les propostes d’activitats de servei que es podrien 
realitzar durant el projecte. Es poden combinar per assolir els objectius i les hores d’implementació 
del Servei Comunitari.  

 
 

 
                                                          Materials i recursos  
 

 
Pel que fa a la col·laboració amb el Projecte Rius, l’Associació Hàbitats posa a disposició alguns 
materials i faciliten alguns recursos, per tal que els centres educatius puguin estructurar tot el 
projecte (mitjançant signatura de conveni): 

- Carpeta amb material teòric. 
- Termòmetre 
- Kit de reactius químics (1 per grup i temporada, 1 mostreig). Si calen més, es poden adquirir 

els reactius per realitzar altres mostrejos a l’Associació pagant un cost d’uns 4€. El kit de 
reactius seria gratuït si el mostreig es fa en punts diferents (distància mínima de 0’5 km) 

 La persona referent per formalitzar la col·laboració amb l’Associació Hàbitats és la Marina Codina. 
Cal que els centres interessats en aquest Servei Comunitari es posin en contacte amb ella: 
 
Mail: marina.codina@associaciohabitats.cat 
Tlf: 93 421 32 16 ,  Mbl:  653 79 61 74 
 
Els materials per a la participació a la jornada internacional Let’s Clean Up Europe amb la neteja de 
la riera de Caldes els podria facilitar el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament. Caldrà 
comunicar-ho prèviament (mes d’abril).   
 



                                                                                           
 

     SERVEI COMUNITARI. CATÀLEG 2020-2021                                                                          

 

1
9

 

 
                                                          Temporització  
 

S’haurien de realitzar dos mostrejos de la riera per al Projecte Rius en 2 períodes diferents: 
1) Entre el 15 de setembre i el 30 d’octubre. 
2) Entre el 15 d’abril i el 30 de maig.  

 
Entre abril-maig també és el moment òptim per preparar la jornada Let’s Clean Up Europe (que es 
fa al maig), i treballar els resultats i les dades recollides en l’acció de neteja.   
 
 

 
                                                       Activitats d’avaluació  
 

  
Formulari per al professorat i formulari per l’alumnat en relació al projecte realitzat i coordinació 
amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Santa Perpètua. 
 
(* aquesta valoració és independent d’aquelles que el professorat estableixi per avaluar 
acadèmicament l’activitat del Servei Comunitari de l’Alumnat) 
 
 
 

 
                                                     Activitats de reconeixement  
 

 
Cobertura de les diferents etapes i resultats obtinguts per part del projecte en les xarxes social 
d’Educació (blog, Instagram). 
 
Acte municipal conjunt de posada en valor del Servei Comunitari del curs (juny) 
 
 

 
                                                        
                                                      Difusió del projecte  
 

 
El blog del PEC, l’Instagram d’Educació i L’Informatiu podrà recollir les experiències en relació als 
projectes de Servei Comunitari que es posin en marxa durant el curs 2021-22.  
 
La jornada del Let’s Clean Up Europe serà recollida molt probablement per l’Informatiu.   

Campanya 2019: http://www.staperpetua.cat/menu-principal/noticies/una-trentena-de-persones-

participen-al-lets-clean-up-i-recullen-379-quilos-de-residus-a-la-riera-de-caldes 

 

 

http://www.staperpetua.cat/menu-principal/noticies/una-trentena-de-persones-participen-al-lets-clean-up-i-recullen-379-quilos-de-residus-a-la-riera-de-caldes
http://www.staperpetua.cat/menu-principal/noticies/una-trentena-de-persones-participen-al-lets-clean-up-i-recullen-379-quilos-de-residus-a-la-riera-de-caldes
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre:                                                                        Localitat:  
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE:  MENT ACTIVA PER A LA NOSTRA GENT GRAN! 
 
ODS vinculats al projecte: ODS3, ODS4, ODS10. 
 

 
Nivell acadèmic/curs:   3er                                   Nombre d’alumnat: 8 alumnes 
 
Professorat implicat:  
 
 
Espais curriculars: 
 

X Cultura i valors ètics 
□ Llengua 
□ Ciències Socials 
□ Matemàtiques 
□ Ciències de la naturalesa 
□ Anglès/Llengües Estrangeres 
□ Educació visual i plàstica 
□  Música 
X Tecnologies 
□  Educació física 
□  Altres 

 
Entitats col·laboradores: Xarxa de Centres Cívics de Santa Perpètua de Mogoda i Associació 
Familiars malalts d’Alzheimer (?).  
 
 
 
 

                                                          Descripció del projecte 
 
 
 
 
                                                               Introducció  
 

Acompanyament i dinamització dels tallers de manualitats i jocs de taula per a gent gran, que 
ofereixen els centres cívics a través dels seus espais Activa la teva ment. Existeix la necessitat de 
suport a les persones dinamitzadores d’aquestes activitats.  
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                                                     Objectius d’aprenentatge  
 

 
- Conèixer i sensibilitzar-se sobre la malaltia de l’Alzheimer, i sobre els efectes que té a nivell 

social, familiar i humà.  
- Aprendre a preparar i a acompanyar activitats i exercicis creatius que permetin fer treballar 

la ment de les persones grans.  
 
 

                                                     
                                                       Objectius de servei  
 

 
 

- Acompanyar a les dinamitzadores en la preparació i desenvolupament de les activitats 
destinades a la gent gran.  

- Treballar la creativitat i la recerca de manualitats i jocs que siguin adaptats a la gent gran.  
- Treballar l’empatia envers la gent gran i prendre consciència de les seves necessitats i el 

seu valor per la comunitat.  
- Fomentar les relacions intergeneracionals.  
- Treballar les habilitats socials. 

 
 

 

 
                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  
 

 
Pendents de confirmació:  
 

➢ Xerrada sobre la malaltia de l’Alzheimer a càrrec de l’Associació Familiars Malalts 
d’Alzheimer (cal coordinar la sessió amb l’entitat). Continguts: 

▪ Posar en valor la gent gran 
▪ El valor de la comunitat (educadora) abans i ara. 
▪ Sensibilitzar de les pèrdues: no són voluntàries.  

➢ Explicació de les característiques i els objectius del servei Activa la teva ment i la resta 
d’activitats dirigides a la gent gran dels centres cívics. 

➢ Aprenentatge de manualitats, jocs i dinàmiques per fomentar la memòria de la gent gran.    
 
 

 
                                                          Activitats de servei  
 

 
 

- Acompanyar a les persones que dinamitzen els espais Activa la teva ment en la realització 
de les activitats, jocs i dinàmiques per a la gent gran. 
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- Disseny i preparació prèvia de les activitats i de totes les necessitats materials: papers, 
colors, jocs, aparells de música, disposició de sales, etc.  

- Suport al professorat de l’activitat Treu-li suc al teu mòbil, al Centre Cívic La Creueta. 
- Suport al professorat de l’activitat Informàtica per adults, al Centre Cívic Can Taiò.  
 

 

 
                                                          Materials i recursos  
 

 
La formació de l’alumnat participant correria a càrrec dels tècnics de la Xarxa de Centres cívics i 
de l’Associació Familiars Malalts d’Alzheimer (en cas d’adhesió com a entitat col·laboradora). 
 

 
                                                             Temporització  
 

El 100% de l’aprenentatge servei es podria realitzar fora de l’espai del centres educatius.  
 
El projecte començarà a partir de gener de 2022.  
 
Fase d’aprenentatge: 
 
(Pendent de confirmar la col·laboració amb l’Associació de Familiars Malalts d’Alzheimer). 
 
Fase de servei: 
 
L’ alumnat podrà col·laborar en 3 activitats vinculades a la dinamització de gent gran de la Xarxa 
de Centres Cívics de l’Ajuntament: 
 
*) Espai Activa la teva ment (5 alumnes): 
 

- CC Can Folguera: dimarts, 15:30h a 17h (1’5h). 
- CC La Florida: dimarts, 17:15h a 18:45h (1’5h). 
- CC Can Taió: dimecres, 15:15h a 16:45h (1’5h). 
- CC El Vapor: dimecres, 17h a 18:30h (1’5h). 
- La Creueta: dijous, 15:15h a 16:45h (1’5h). 

 
*) Treu-li suc al teu mòbil (1 alumne), CC La Creueta, pendent de data i hora.  
 
*) Informàtica per adults (2 alumnes), CC Can Taió, dimarts i dijous, 18:45h a 20:15h (1’5h).  
 

 
                                                       Activitats d’avaluació  
 

  
Formulari per al professorat i formulari per l’alumnat en relació al projecte realitzat i coordinació 
amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Santa Perpètua. 
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(* aquesta valoració és independent d’aquelles que el professorat estableixi per avaluar 
acadèmicament l’activitat del Servei Comunitari de l’Alumnat) 
 
 
 

 
                                                     Activitats de reconeixement  
 

 
Cobertura de les diferents etapes i resultats obtinguts per part del projecte en les xarxes social 
d’Educació (blog, Instagram). 
Acte municipal conjunt de posada en valor del Servei Comunitari del curs (juny). 
 
 

 
                                                        
                                                      Difusió del projecte  
 

 
El blog del PEC, l’Instagram d’Educació i L’Informatiu podrà recollir les experiències en relació als 
projectes de Servei Comunitari que es posin en marxa durant el curs 2021-22. 
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre:                                                                        Localitat:  
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE:  SUMEM AMB EL PAE! 
 
ODS vinculats al projecte: ODS4, ODS10. 
 

 
Nivell acadèmic/curs:   3er                                   Nombre d’alumnat: 8 alumnes per torn 
 
Professorat implicat:  
 
 
Espais curriculars: 
 

X Cultura i valors ètics 
□ Llengua 
□ Ciències Socials 
□ Matemàtiques 
□ Ciències de la naturalesa 
□ Anglès/Llengües Estrangeres 
□ Educació visual i plàstica 
□  Música 
□ Tecnologies 
□  Educació física 
□  Altres 

 
Entitats col·laboradores: Programa d’acompanyament Educatiu (PAE), Departament d’Educació 
de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.  
 
 
 
 

                                                          Descripció del projecte 
 
 
 
 
                                                               Introducció  
 

Acompanyament i suport educatiu als alumnes que formen part del Programa d’Acompanyament 
Educatiu (PAE) de Santa Perpètua de Mogoda, adreçat a infants de primària de les escoles 
públiques del municipi que tenen dificultats per assolir el nivell acadèmic del seu curs escolar.  
Existeix l’interès d’oferir suport als educadors i educadores d’aquests espais d’acompanyament, que 
treballen les pautes de control d’agenda, la realització de deures, el foment de tècniques d’estudi, o 
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la incitació a la lectoescriptura, a partir d’una concepció holística de l’infant (la part física, la part 
intel·lectual, la part emocional).   
. 

 
                                                     Objectius d’aprenentatge  
 

 
- Conèixer les funcions, els objectius i metodologia del Programa d’Acompanyament 

Educatiu (PAE) del municipi. 
- Aprendre els elements bàsics de l’acompanyament i la dinamització social i educativa 

d’aquests espais de suport educatiu.  
- Fomentar el treball de l’empatia, de l’adquisició de límits per part dels infants 
- Afavorir i experimentar el treball en equip.  

 
 
 

                                                     
                                                       Objectius de servei  
 

 
 

- Fomentar pautes d’estudi, planificació i realització dels deures escolars.  
- Col·laborar en la reducció de l’absentisme i el fracàs escolar promovent un suport educatiu 

continuat.  
- Fomentar el treball intergeneracional.  
- Aprendre a planificar i a conduir activitats educatives per infants de primària 
- Treballar les habilitat socials.   

 
 

 

 
                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  
 

 
➢ Formació per part de la coordinadora del PAE sobre les característiques, els objectius i la 

metodologia del Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE) de Santa Perpètua de 
Mogoda. 

➢ Tasques d’observació dels grups d’infants del PAE. 
➢ Disseny i planificació d’activitats educatives.  

     
 
 

 
                                                          Activitats de servei  
 

 
 

➢ Suport als educadors i educadores en el funcionament dels espai del PAE. 
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➢ Disseny i preparació prèvia de les activitats i de totes les necessitats materials: papers, 
colors, jocs, disposició de sales, etc.  

➢ Col·laboració i acompanyament dels alumnes del PAE en la realització dels seus deures, 
tasques o activitats. 

➢ Conducció de les accions i activitats educatives prèviament preparades. 
➢ Recollida d’indicadors quantitatius i qualitatius.  
 

 

 
                                                          Materials i recursos  
 

 
La formació de l’alumnat participant i dels materials necessaris per a les activitats correrà a càrrec 
de l’equip professional del PAE 
 

 
                                                             Temporització  
 

El 100% de l’aprenentatge servei es podria realitzar en el marc del PAE, de dilluns a dijous de les 
16:30h a 19:00h (2’5h per sessió). Disponibilitat del a partir de mitjans de gener de 2022, fins a 
finalització del curs escolar, maig 2022. 
  
Estructura del Servei Comunitari: 
 
2 sessions formatives 
2 sessions d’observació  
2 sessions aplicades 
 
 

 
                                                       Activitats d’avaluació  
 

 Formulari per al professorat i formulari per l’alumnat en relació al projecte realitzat i coordinació 
amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Santa Perpètua. 
 
(* aquesta valoració és independent d’aquelles que el professorat estableixi per avaluar 
acadèmicament l’activitat del Servei Comunitari de l’Alumnat) 
 
 

 
                                                     Activitats de reconeixement  
 

 
Cobertura de les diferents etapes i resultats obtinguts per part del projecte en les xarxes social 
d’Educació (blog, Instagram). 
Acte municipal conjunt de posada en valor del Servei Comunitari del curs (juny). 
 
 



                                                                                           
 

     SERVEI COMUNITARI. CATÀLEG 2020-2021                                                                          

 

2
7

 

 
                                                        
                                                      Difusió del projecte  
 

 
El blog del PEC, l’Instagram d’Educació i L’Informatiu podrà recollir les experiències en relació als 
projectes de Servei Comunitari que es posin en marxa durant el curs 2021-22. 
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre:                                                                        Localitat:  
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE:  BENVINGUDA A SANTA PERPÈTUA! 
 
ODS vinculats al projecte: ODS1, ODS4, ODS10, ODS16 
 

 
Nivell acadèmic/curs:    3er ESO                                  Nombre d’alumnat: 12 alumnes en total 
 
Professorat implicat:  
 
 
Espais curriculars: 
 

x Cultura i valors ètics 
x Llengua 
□ Ciències Socials 
□ Matemàtiques 
□ Ciències de la naturalesa 
X Anglès/Llengües Estrangeres 
□ Educació visual i plàstica 
□  Música 
x Tecnologies 
□  Educació física 
□  Altres 

 
Entitats col·laboradores: Servei de Nova Ciutadania.  
 
 
 
 

                                                          Descripció del projecte 
 
 
 
 
                                                               Introducció  
 

 
A partir de les necessitats detectades pel personal tècnic del Servei de Nova Ciutadania, el 
projecte es proposa actualitzar i ampliar l’aplicació gratuïta CiutadaniaSPM que van crear els 
alumnes de SC de l’Estela Ibèrica durant el curs 2020-21. Aquest recurs facilita tota la informació 
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més rellevant per a les persones nouvingudes que arriben al municipi, i la localització de les 
principals institucions i equipaments.  

 
                                                     Objectius d’aprenentatge  
 

 
- Conèixer el servei i l’atenció que dona el Servei de Nova Ciutadania a les persones 

nouvingudes.  
- Identificar quines són les primeres passes que han de realitzar aquestes persones un cop 

arriben a Santa Perpètua, i recollir les informacions que poden facilitar la seva instal·lació al 
municipi. 

- Conèixer quins són els recursos formatius (normalització lingüística)  i de descoberta 
cultural que Santa Perpètua posa al servei de la ciutadania nouvinguda.  

- Sensibilitzar-se amb les circumstàncies i necessitats de les persones nouvingudes, i 
solidaritzar-se amb la seva acollida. 

- Familiaritzar-se amb els principis de les “smart cities”.  
  

                                                     
                                                       Objectius de servei  
 

 
 

- Col·laborar en l’acollida i l’orientació de les persones o famílies nouvingudes al municipi de 
Santa Perpètua de Mogoda.  

- Analitzar quines són les necessites i eines que poden facilitar les primeres passes del nous 
veïns i veïnes un cop arriben al municipi.  

- Aprendre el desenvolupament de recursos tecnològic gratuïts (app mòbil) per a la millora 
de la vida de les persones:                                            

 

 
                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  
 

➢ Introducció al Servei Ciutadania de la mà de la seva tècnica: funcionament, recursos, tipus 
d’atenció, etc. (1 sessió, 2h). 

➢ Descoberta de l’eina de programació App Inventor (s’haurà de fer a l’aula, amb el docent de 
tecnologia).  

 
 

 
                                                          Activitats de servei  
 

 
 

➢ Conèixer els equipaments, serveis, la documentació i la informació essencial i bàsica que 
necessiten les persones o famílies nouvingudes quan arriben a Santa Perpètua. Treball de 
camp a partir de fitxes de recollida de la informació 

➢ Actualització i ampliació dels recursos disponibles en l’app CiutadaniaSPM creada durant el 
curs passat per l’alumnat de Servei Comunitari de l’Institut Estela Ibèrica. Possible 
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traducció a altres llengües de la informació ja existent, i l’ampliació de serveis recollits a 
l’app.   
 

 
                                                          Materials i recursos  
 

 
El material i la informació necessària per desenvolupar l’app mvl serà facilitada pel Servei de Nova 
Ciutadania.  
 

 
                                                             Temporització  
 

 
Novembre 2021 a maig/juny 2022.  
 
 

 
                                                       Activitats d’avaluació  
 

 Formulari per al professorat i formulari per l’alumnat en relació al projecte realitzat i coordinació 
amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Santa Perpètua. 
 
(* aquesta valoració és independent d’aquelles que el professorat estableixi per avaluar 
acadèmicament l’activitat del Servei Comunitari de l’Alumnat) 
 

 
                                                     Activitats de reconeixement  
 

 
Cobertura de les diferents etapes i resultats obtinguts per part del projecte en les xarxes social 
d’Educació (blog, Instagram). 
Acte municipal conjunt de posada en valor del Servei Comunitari del curs (juny) 
 
 
 

 
                                                        
                                                      Difusió del projecte  
 

 
El blog del PEC, l’Instagram d’Educació i L’Informatiu podrà recollir les experiències en relació als 
projectes de Servei Comunitari que es posin en marxa durant el curs 2021-22. 
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre:                                                                        Localitat:  
 

 

TÍTOL DEL PROJECTE:  Impulsem l’estratègia Residu Zero! 
 
ODS vinculats al projecte:  ODS4, ODS11, ODS 12, ODES13, ODS14, ODS15, ODS16 
 
 

 
Nivell acadèmic/curs:    3er ESO                                   Nombre d’alumnat: 15 alumnes en total 
 
Professorat implicat:  
 
 
Espais curriculars: 
 

X Cultura i valors ètics 
□ Llengua 
□ Ciències Socials 
□ Matemàtiques 
□ Ciències de la naturalesa 
□ Anglès/Llengües Estrangeres 
□ Educació visual i plàstica 
□  Música 
□ Tecnologies 
□  Educació física 
□  Altres 

 
Entitats col·laboradores:  Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum 
Responsable -Rezero-; intentarem que també intervingui l’Associació Residu Zero Santa Perpètua.  
 
 
 
 

                                                          Descripció del projecte 
 
 
 
 
                                                               Introducció  
 

Malgrat els avenços en la conscienciació pel reciclatge a nivell familiar i ciutadà, la nostra societat 
té davant seu el repte sistèmic i essencial de disminuir progressivament la generació de residus fins 
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a reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals. El moviment que 
encapçala aquesta iniciativa global és l’Estratègia Residu Zero. Des d’aquesta perspectiva, 
l’intercanvi, la reutilització, els mercats de segona mà o l’aprofitament dels excedents alimentaris, 
són accions encaminades a fer de la prevenció i la reducció des de l’origen la via per avançar en la 
minimització de la càrrega residual.  
La necessitat d’un nou paradigma en la conscienciació i l’acció preventiva dels residus més nocius 
per al medi ambient i per al nostre planeta és imminent i ens interpel·la a tots directament, 
especialment al joves que seran els gestors socials i polítics del futur.  
És per això que aquest projecte de Servei Comunitari suposa una oportunitat de gran valor educatiu 
i cívic per l’alumnat, per als centres i també per al municipi.   
 

 
                                                     Objectius d’aprenentatge  
 

 
- Sensibilitzar a l’alumnat entorn la problemàtica ambiental derivada de l’actual model 

de producció i consum i, especialment, de l'excés de consum de plàstic d’un sol ús. 
 

- Donar a conèixer els beneficis ambientals i altres beneficis associats (econòmics, 
socials, de salut, etc.) de la prevenció de residus i el consum responsable. 

 
- Acostar la filosofia del Residu Zero al col·lectiu de joves de forma atractiva i convidant-

los a gaudir de la seva pròpia experiència d’aquest estil de vida. 
 

- Fomentar a la joventut l’adopció de bones pràctiques de prevenció de residus, 
reducció del malbaratament alimentari i consum responsable. 
 

- Oferir solucions pràctiques i alternatives que existeixen al mercat per tal de reduir la 
producció de residus d'un sol ús i la toxicitat de les nostres deixalles. 

 
 

                                                     
                                                       Objectius de servei  
 

 
- Acostar el col·lectiu jove als espais de consum local i de proximitat, els quals disposen 

d’una oferta de productes més saludables. Dissuadint a l’alumnat de consumir 
productes ultraprocessats, els quals actualment dominen en els seus hàbits de 
consum. 
 

- Ajudar a que el col·lectiu jove esdevingui protagonista del seu aprenentatge i de la 
transferència en el seu entorn proper, servint d'altaveu del missatge i de les 
alternatives de consum conscient als diferents col·lectius i generacions. 

 
- Fer extensiu el missatge de sensibilització als comerços i establiments del municipi, 

convidant-los a participar en diferents campanyes de prevenció de residus i consum 
conscient. 
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- Fer créixer la comunitat Residu Zero, fomentant entre la ciutadania les bones 
pràctiques de prevenció de residus i consum conscient. 

 
                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  
 

 
➢ Formació sobre els principis, les accions i les activitats que caracteritzen l’estratègia Residu 

Zero.  
➢ Coneixement de les principals xarxes associatives i col·lectius que fomenten i col·laboren en 

l’impuls del Residu Zero. 
 

 

 
                                                          Activitats de servei  
 

 
➢ Realitzar una diagnosi sobre el tractament dels residus en l’àmbit domèstic i en els espais 

del centre educatiu. 
➢ Elaborar un Pla de Reducció de Residus per al centre i per a les famílies, per tal de fomentar 

una millora en les estratègies quotidianes de reducció, reaprofitament i reciclatge de residus.  
➢ Dissenyar i desenvolupar una campanya adreçada a la comunitat educativa de cada centre 

(alumnat, famílies, professorat, personal) per tal d’implementar el Pla de Reducció de 
Residus elaborat per l’alumnat.  

➢ Sensibilitzar-se sobre l’impacte negatiu dels residus en l’entorn natural del municipi. 
➢ Fomentar l’educació ambiental, la consciència verda, la responsabilitat ciutadana i l’esperit 

cívic.  
 

 

 
                                                          Materials i recursos  
 

Els materials per a la participació a la jornada internacional Let’s Clean Up Europe amb la neteja de 
la riera de Caldes els facilita el Departament de Medi Ambient.  
 
 

 
                                                             Temporització  
 

 
Projecte que podria començar a partir de gener-febrer de 2021 
 

 
                                                       Activitats d’avaluació  
 

  
Formulari per al professorat i per a les entitats/institucions col·laboradores sobre els projectes 
realitzats i la coordinació amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Santa Perpètua.  
Formulari d’autoavaluació per a l’alumnat en relació a la seva experiència en el Servei Comunitari.   
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(* aquesta valoració és independent d’aquelles que el professorat estableixi per avaluar 
acadèmicament l’activitat del Servei Comunitari de l’Alumnat) 
 

 
                                                     Activitats de reconeixement  
 

 
Cobertura de les diferents etapes i resultats obtinguts per part del projecte en les xarxes social 
d’Educació (blog, Instagram). 
 
Acte municipal conjunt de posada en valor del Servei Comunitari del curs (juny) 
 

 
                                                        
                                                      Difusió del projecte  
 

 
El blog del PEC, l’Instagram d’Educació i L’Informatiu podrà recollir les experiències en relació als 
projectes de Servei Comunitari que es posin en marxa durant el curs 2021-22. 
 

 


