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Annex 1: Rúbriques dels encàrrecs  
 
E1. Elaboració de pamflet, pòster o tríptic informatiu dirigit a l’Ajuntament, el Casal d’avis i les 
diferents escoles públiques de primària de Calella informant dels serveis que es duran a terme.  
 
E2. Realització d’una presentació amb recursos visuals per a la presentació introductòria de cada 
visita. 
 

Ítem Assolit 
Pràcticament 

Assolit 
Poc Assolit No Assolit 

Contingut 

La informació 
concorda i és 

adequada pels 
assistents 

Falla en dos punts 
en la informació 

Falla en més de 
tres punts en la 

informació. 

La informació està 
incompleta 

Imatges 
Les imatges 

corresponen a la 
zones escollides 

Una de les imatges 
no correspon 

Més d’una imatge 
no correspon a la 

zona 

Les imatges no 
corresponen o no 

s’han utilitzat 

Creativitat 

Es caracteritza per 
ser creatiu, crida 
l’atenció per ser 

llegit 

S’utilitzen colors i 
crida l’atenció per 
ser llegit. Falla en 

les lectures, 
llargues i poc 

originals 

Falta creativitat: 
utilitza pocs colors 
hi ha molta lectura 

No crida l’atenció 
per ser llegit. No 

utilitza colors. 

Redacció I 
ortografia 

El text esta escrit 
correctament, 

sense faltes de 
redacció ni 
ortografia 

El text esta escrit 
correctament, 

presenta menys de 
5 faltes 

Presenta més de 5 
faltes d’ortografia 

Es falla 
constantment en 

l’ortografia. 

Presentació 
(ordre i netedat) 

Es presenta de 
forma neta i 
ordenada 

Té poques faltes en 
la pulcritud i l’ordre 

Hi ha faltes 
reiterades 

Poca preocupació 
per la pulcritud i 

ordre del document 
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E3. Elaboració de vídeo divulgatiu i taula publicitària per la radio i televisió de Calella. (20% i 10%) 
 

Ítem Assolit Pràcticament 
Assolit 

Poc Assolit No Assolit 

Contingut 

La informació 
concorda i és 

adequada pels 
oients 

Falla en dos punts 
en la informació 

Falla en més de 
tres punts en la 

informació. 

La informació està 
incompleta 

Imatges / 
escenari 

L’escenari és 
apropiat i es cuiden 

fins els mínims 
detalls 

És bastant apropiat 
es crea una bona 

ambientació 

És suficientment 
apropiat, apareixen 

alguns elements 
que trenquen amb 

l’harmonia 

No s’ubica ni es 
compren què es 

representa 

Creativitat 
Es caracteritza per 

ser creatiu i original, 
crida l’atenció 

És bastant creatiu i 
original 

És suficientment 
creatiu i original 

No és creatiu ni 
original 

Personatge o 
personatges 

Estan molt ben 
caracteritzats amb 

el que es vol 
recrear, al detall 

Estan força ben 
caracteritzats 

Suficientment 
caracteritzats per 
ubicar en escena  

No es caracteritzen 
els personatges que 

es volen 
representar. 

Disseny (ordre i 
netedat) 

Es cuida molt bé el 
disseny, s’escull 
adequadament 

l’escenari, la 
imatge, els 

personatges i la veu 

Cuida bastant bé el 
disseny. Es tria a 

força encert 
l’escenari, la imatge 
els personatges i la 

veu. 

Falla en més de dos 
punts, ja sigui el 

disseny, escenari, 
personatges o veu 

No hi ha disseny, ni 
s’ha escollit 

escenari. Poca 
preparació. 

Impacte en l’oient 
o espectador 

Provoca un gran 
impacte en l’oient o 

espectador. 

Provoca força 
impacte. 

Provoca el suficient 
impacte per seguir 

el fil. 

No provoca cap 
mena d’impacte.  

Text 

Utilitza un text ben 
redactat, original i 

es té en 
consideració l’oient 

Utilitza un text ben 
redactat i original 

És un text suficient 
per expressar el 

contingut 

En algunes 
ocasions no senten 

el text 

Veu i gestos 

La veu i els gestos 
són naturals, 

espontanis i la veu 
s’escolta 

nítidament. Molt 
bona pronunciació. 

La veu i els gestos 
són naturals, la veu 

s’escolta molt bé 
però falla la 

pronunciació. 

Veu i gestos 
naturals, però 

s’escolta malament 
i falla la 

pronunciació.  

La veu i els gestos 
no són espontanis, 
s’escolta malament. 
Mala pronunciació. 
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E4. Elaboració d’un blog pel procés pràctic del projecte, com a diari de reflexions del servei. (Aquest 
encàrrec serà valort al finalitzar el projecte per l’assignatura de ciències socials) 
 
E5. Pàgina web destinada a ser consultada per cada grup o individu a qui s’ofereix el servei, 
obtinguda en l’aprenentatge, pels nois i noies, amb la informació més rellevant. 
 
 

ESTÈTICA I DISSENY   (40%) Punts 

 
Uniformitat (colors, tipografia) 

Gens Uniforme  Parcialment  
Uniforme  

Majoritàriament Uniforme  Uniforme   

    

 
Adient per l’usuari 

Gens  
adient  

Parcialment  
adient  

Majoritàriament adient  Adient   

    

 
Navegabilitat interior 

Correcte  Incorrecte    

  

 
Creatiu 

Plantilla  Plantilla  
Pròpia    

  

TOTAL DE PUNTS  

 

CONTINGUTS   (40%) Punts 

 
Recursos externs 

Escassos i pocs 
variats  

Variats i adequats   

  

Organització 

Desordenats  Difícil de seguir un 
ordre  

Ordre parcial  Ben ordenat  

    

Autoria (de l’escrit, videos, 
imatges) 

No es mostra  Es mostra   

  

Continguts diversos (imatges…) 

Poc divers  Parcial  
 

Majoritàriament   
iguals  

Molt  
divers  

    

SI NO  

Adients al nivell   

Ortografia   

Llicència de continguts    

TOTAL DE PUNTS  
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ACCESSIBILITAT   (20%)  Punts  

 
Navegavilitat 

Complicada  Mapa Web 

  

Si No 

Colors fàcilment    

Descripció auditiva de les imatges   

Adaptabilitat mida de lletra   

TOTAL DE PUNTS  
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Annex 2: Objectius generals del document marc de Se rvei Comunitari  
 
 

Els objectius d’aquest projecte tenen en compte la Llei d’educació i el Decret d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. Són objectius del Servei comunitari els següents: 
 

• 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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Annex 3: Qüestionari per a la detecció d’interessos  de l’alumnat. Orientacions pel professorat 
 

Respon les preguntes següents: 
 

1. Tens algun familiar o coneixes algú que sigui més gran de 65 anys? 

2. En cas de ser un familiar: viu amb vosaltres, viu sol o viu en una residència? 

3. Creus que té els mateixos problemes i les mateixes oportunitats si viu en família, sol o en 

residència? Justifica la resposta. 

Viure sol Viure en família Viure en residència 

soledat Companyia, supervision, seguiment 

i control 

Companyia, supervision, seguiment 

i control 

Presa decisions Contrastar opinions Seguiment norms 

Vulnerabilitat Protecció Protecció 

Manteniment autonomia Autonomia assistida Necessitats bàsiques assistides 

Horaris flexibles Adaptació als horaris familiars Horaris estrictes 

  Activitats lúdiques I d’estimulació 

programades 

 Acompanyament emocional  

 

4. Coneixes els serveis que s’ofereixen al barri o municipi per a la gent gran? Digues quins són. 

5. Creus que hi ha prou activitats i serveis adreçats a la gent gran?  

6. Explica quines activitats penses que es fan als casals d’avis.  

Tallers de formació, concursos, activitats lúdiques (campionats, excursions, ball, jocs...) activitats culturals 
(xerrades, cursos, visites culturals...), relació amb els altres...  
 

7. La Llei de dependència garanteix el dret d’atenció de les persones dependents i els ofereix 

diferents ajudes. Quines són?  

Ajuda a domicili : ajuda d’un professional per donar suport a la persona amb dependència en les activitats 
diàries.  
Centres de dia i de nit : atenció integral a la persona amb dependència en un centre i durant unes hores al dia. 
Permet millorar o mantenir el grau d’autonomia personal i donar suport a la família i als cuidadors.  
Atenció residencial : Serveis continuats de caràcter personal o sanitari en centres habilitats.  
Teleassistència : Resposta immediata a situacions d’emergència, inseguretat, soledat o aïllament, gràcies a l’ús 
d’aparells tecnològics.  
Actuacions i programes de caràcter preventiu i de r ehabilitació : destinades a evitar l’aparició o l’agreujament 
de malalties, discapacitats o les seves seqüeles.  
Assistent personal : La persona amb dependència pot rebre el servei d’una persona que l’acompanyi al centre 
educatiu o laboral, o bé que l’ajudi amb les activitats diàries i d’integració social.  
Ajudes econòmiques: Tenen dret a rebre-les aquelles persones que no han pogut accedir a cap dels serveis 
públics o privats concertats, tot i tenir-hi dret.  
Hi ha 3 tipus d’ajudes econòmiques:  
Ajuda per pagar un servei : la quantitat rebuda s’ha de destinar a pagar un servei. Les administracions 
públiques supervisaran que es faci així.  
Ajuda per a un/a cuidador/ora no professional : en alguns casos podrà rebre ajudes la persona amb 
dependència atesa per un familiar. La persona cuidadora no professional haurà d’estar donada d’alta a la 
Seguretat Social.  
Ajuda per a un/a assistent personal : La persona amb dependència pot rebre una ajuda econòmica per 
contractar una persona que l’acompanyi al centre educatiu o laboral, o bé que l’ajudi amb les activitats diàries i 
d’integració social.  
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8. Quins són els tràmits que cal fer per rebre-les?  

La persona que vol rebre ajudes les ha de demanar a la Generalitat. El procediment a seguir és el següent:  
1. SOL·LICITUD  
El document per fer la sol·licitud es pot demanar als serveis socials del districte, municipi o consell comarcal i als 
punts d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya.  
També es pot descarregar des del web de la Generalitat: www.gencat.cat/dasc  
Un cop omplert, s’ha de presentar al registre del districte, de l’ajuntament, del consell comarcal o de la 
Generalitat.  
2. VALORACIÓ  
La Generalitat avalua la persona, tenint en compte els informes de salut i el seu entorn social.  
Els equips de valoració es desplaçaran al domicili de la persona sol·licitant.  
3. RESOLUCIÓ DE GRAU I NIVELL  
A partir de la valoració, la Generalitat reconeix el grau de dependència de la persona.  
El document de resolució es farà arribar al domicili de la persona sol·licitant i serà vàlid a tot el territori de l’Estat.  
El grau de dependència pot ser revisat si millora o empitjora, si es detecta un error en el diagnòstic o si hi ha 
canvis en la situació personal de la persona beneficiària.  
4. PROPOSTA PIA  
Un cop reconeguda la situació de dependència, els serveis socials del municipi o comarca es desplacen al 
domicili de la persona per establir el Programa Individual d’Atenció (PIA).  
En cas que la persona estigui ingressada en un centre de la xarxa pública, serà el treballador social del centre 
l’encarregat de fer el PIA. 
Aquest programa determina els serveis i/o ajudes econòmiques a què té dret, d’acord amb el seu grau i nivell de 
dependència, entorn social i recursos econòmics. Durant tot el procés es té en compte l’opinió de la persona 
sol·licitant que, si escau, podria escollir entre les alternatives proposades. 
5. RESOLUCIÓ DE SERVEIS I PRESTACIONS La Generalitat reconeix les ajudes i prestacions a les quals té 
dret la persona, la quantitat que percebrà i la contribució econòmica que ha de fer, segons la seva capacitat 
econòmica. El document de resolució es farà arribar al domicili de la persona sol·licitant i serà vàlid a tot el 
territori de l’Estat. 
 
Més informació a la revista informativa de la llei de dependència: 
<http://benestar.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/lectura_facil/publicacions_lect
ura_facil/num_4/lleidependencia.pdf> 
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Annex 5: Taula d’assistència al servei 

(A lliurar al professor tutor dels alumnes que realitzen el servei comunitari) 

 

 sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alumne Data           

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

 

√ ha assistit a la sessió       R  ha arribat tard a la sessió  � no ha assistit a la sessió 
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Annex 6: Diari reflexiu 
 
Nom de l’alumne: .................................................................    Data: .................... 
 
Omple el següent qüestionari i valora les preguntes de l’1 al 4 segons aquesta escala: 
 

1.cal que millori  2.acceptable   3.satisfactori   4.molt satisfactori 
 

Pregunta Explica i justifica 1 2 3 4 

Què has fet 
avui? 

 
 
 
 
 
 
 

    

Què és el més 
interessant que 
has fet a la 
sessió? 

 
 
 
 
 
 
 

    

Com t’has sentit 
amb les 
activitats 
d’avui? 

 
 
 
 
 
 
 

    

Què 
suggereixes 
per millorar o 
canviar? 

 
 
 
 
 
 
 

    

Creus que la 
formació rebuda 
ha estat útil per 
a la sessió? 

 
 
 
 
 
 
 

    

Comentaris 
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Annex 7: Qüestionari d’autoavaluació de l’alumne so bre el grau d’assoliment de la 
competència social i ciutadana. 
 

Valora en quina mesura la participació en aquest pr ojecte t’ha permès... 

M
ol

t 

F
or

ça
 

P
oc

 

G
en

s 

Ser conscient de la diversitat de dificultats, problemes i necessitats amb què 

ha de conviure la gent gran.  

    

Conèixer els drets bàsics de les persones grans.      

Replantejar-te els propis valors.      

Reflexionar sobre com actua la societat actual davant les necessitats de 

l’entorn.  

    

Conèixer i sentir-te part de l’entorn on vius.      

Establir relacions positives i enriquidores amb les persones a qui s’ha 

adreçat el servei.  

    

Participar en la detecció i proposta de solucions per pal·liar situacions de 

necessitat de la gent gran.  

    

Exercir el teu deure com a ciutadà.      

Valorar-te més com a persona.      

Millorar els teus recursos i habilitats comunicatives.      

Expressar les pròpies idees.      

Posar-te en el lloc de les persones grans i experimentar alguns dels seus 

sentiments i emocions.  

    

Contribuir a prendre les decisions en l’elaboració del servei comunitari.      

Reconèixer i defensar la igualtat de drets de les persones.      

Gestionar situacions conflictives de forma positiva.      

Mostrar una actitud solidària amb les persones a qui s’ha adreçat el servei.      

Contribuir en la millora de les condicions de vida dels usuaris del casal d’ 

avis/residència...  

    

Respectar i conviure amb persones d’interessos i situacions vitals diferents a 

les teves.  

    

Comprometre’t socialment.     

Valorar la importància del diàleg i l’escolta activa en la qualitat de les 

relacions interpersonals.  

    

Esforçar-te per complir els objectius proposats.     

  
Quins aspectes assenyalats valores més negativament ? Saps explicar per què? Com creus 
que es podrien millorar? 


