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Introducció 
 
 

Des del centre de pràctiques sem va proposar fer el projecte del servei comunitari que s’està 
promocionant des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. I què millor, que 
fer un treball que pugui ajudar al centre on m’han acollit tant bé, i a la vegada, aportar un servei al 
meu poble. Per això no m’ho vaig pensar dues vegades i d’aquí la meva motivació per realitzar aquest 
Treball Final de Màster i projecte futur de centre. 
 
En primer moment, no sabia de què es tractava, ni tampoc el mateix centre, tenien gaire clar com 
funciona el servei comunitari, i des del màster tampoc no s’ha n’havia fet esmena. Només sabia que 
era una iniciativa curricular que es vol implantar obligatòriament a tots els centres en les etapes de 
tercer o quart de secundària. Però tot cercant informació, he pogut comprovar que des de fa molts 
anys, hi ha centres de Catalunya que hi treballen, per no parlar dels precursors a l’Amèrica del Sud, 
on des de fa poc temps, també és d’obligatori compliment, tot i que portaven anys amb la seva 
pràctica i estava molt estès a tot al territori. Per això i per poder comprendre aquesta tàctica 
educativa, nova per a molts centres, faré una petita investigació introductòria sobre la metodologia 
d’Aprenentatge Servei (ApS). 
 
Als inicis de realitzar aquest treball, l’assignatura de tecnologia havia de ser el pilar d’aquest projecte, 
però a mesura que vaig veure diferents possibilitats i acabar de comprendre el sentit d’aquesta 
metodologia, comprenc que és primordial el contacte amb totes les matèries possibles, i així poder 
consolidar un projecte de centre amb moltes més virtuts i fer un projecte nou en aquest sector que no 
s’hagi aplicat anteriorment en cap altra centre.      
 
La unitat que es presenta, ha estat dissenyada tenint en comte el nou currículum, on serà 
d’implementació per al curs de l’any que ve (2015-16) a primer i tercer de secundària.  És una unitat 
pensada per utilitzar-la per a qualsevol projecte de servei comunitari i a la vegada dona resposta a les 
necessitats de demanada, que sorgeixen del nou currículum, afrontant diferents continguts per 
completar les competències de l’àmbit digital. 
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Aprenentatge Servei (ApS) 
 
 

Què és l’aprenentatge servei? 
 
L'Aprenentatge servei (ApS) és una metodologia pedagògica que combina l'aprenentatge pràctic 
cooperatiu, constructiu, democràtic i associat a valors, integra l'aprenentatge acadèmic amb el servei 
comunitari i la reflexió crítica, podent ser una excel·lent oportunitat per al desenvolupament 
psicosocial dels estudiants. La integració d'aquests elements permet el treball del marc relacional-
afectiu dels alumnes, que inclou aspectes com les emocions, l'autoestima, les habilitats socials, el 
funcionament interpersonal, l'empatia, les actituds o els valors. Així, el ApS pot ser una metodologia 
idònia per treballar aquestes competències clau per al desenvolupament integral de les persones 
(Furco i Billing, 2002; Hernández, Larrauri i Mendía, 2009). 

 

Com funciona? 
 
El funcionament de l’ApS demana l’articulació de diversos mecanismes, el primer és que s’ha de 
partir de necessitats reals o de reptes reals que ens planteja la societat. La segona cosa és que hem 
definir serveis que siguin útils per a la comunitat. La tercera, és que aquests serveis ens aportin 
aprenentatges que després ens permetin una reflexió personal de quin és el sentit de tot plegat: del 
servei i dels aprenentatges. 
 
Les activitats d'aprenentatge-servei sorgeixen de la mirada inquieta i atenta a la comunitat. Si 
l'objectiu és involucrar-se en una acció positiva a favor de la vida en comú, serà necessari conèixer el 
mitjà en el qual aquesta es desenvolupa. L'eficàcia del servei depèn, en gran manera, de la capacitat 
d'observació i de l'encert a l'hora de captar i definir els problemes reals que afecten a la col·lectivitat. 
En algunes ocasions, les necessitats són tan evidents i alarmants que la seva percepció és 
pràcticament immediata. Altres vegades, no obstant això, reconèixer-les requereix d'una intervenció 
específica per sensibilitzar als joves sobre les situacions de l'entorn que presenten necessitats i 
motivar-los a l'acció. Així, la presa de consciència de les dificultats i problemes reals que viu part de la 
població és un aspecte que pot motivar l'acció i despertar el sentiment de responsabilitat cívica, el 
compromís amb «el que és de tots», que transcendeix l'interès particular centrat en un mateix. (Puig 
J. M., Gijón M. i Martín X. 2011) 
 
El què cal és identificar un servei que sigui útil i educatiu per al qui el fa, però evidentment també per 
aquell que el rep, aquest és el punt més important de qualsevol projecte d’aquestes característiques, i 
sempre ha de tenir un efecte recíproc en els participants. 
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Quins beneficis aporta? 
 
Alguns prejudicis que poden tenir els adolescents per la pròpia distància en mons amb més dificultats, 
acaben apropant-se pel contacte directe que tenen amb aquesta experiència, i ,indirectament aquest 
contacte directe els permet un cert procés, una nova mirada, que d’alguna manera també arriba a les 
seves famílies. Aquests projectes arriben a ser una inversió a llarg termini, fomentant el voluntariat, el 
compromís cívic i una nova manera de fer ciutadania.  
 
Són múltiples els estudis que s'han realitzat en relació amb els beneficis que la participació en 
projectes d'aprenentatge-servei suposa per als seus principals protagonistes, els nens o joves en 
procés de formació. La Taula I presenta, a manera de síntesi, les aportacions que, fruit d'una extensa 
trajectòria en recerca, aporta Andrew Furco en aquest sentit (Furco, 2004): 
 

Taula I                                                Impacte educatiu de l'aprenentatge servei 

Desenvolupament 

acadèmic i cognitiu 

 

− Augment del rendiment en tests estandarditzats 

− Major desenvolupament de coneixements conceptuals i competències 

− Major assistència, motivació respecte a l'escola i retenció 

− Millora la mitja de les notes  

− Major habilitat per analitzar i sintetitzar informació complexa 

Formació cívica 

 

− Major comprensió de la política i les activitats governamentals 

− Millor participació en la comunitat i les qüestions públiques 

− Millor exercici de la ciutadania i la responsabilitat ciutadana 

− Major consciència i comprensió de qüestions socials 

− Compromís amb el servei comunitari 

Desenvolupament 

vocacional i 

professional 

 

− Ampliació de la consciència i de les opcions vocacionals. 

− Millora de les competències professionals. 

− Major comprensió de l'ètica del treball. 

− Millor preparació per al món del treball. 

Desenvolupament 

ètic i moral 

 

− Major exposició a nous punts de vista i perspectives. 

− Canvis positius en el judici ètic. 

− Major habilitat per prendre decisions independents respecte a qüestions morals. 

Desenvolupament 

personal 

 

− Ampliació de les qualitats i competències per al lideratge. 

− Major autoestima. 

− Major coneixement de si mateix. 

− Major resiliència. 

− Major eficàcia personal. 

Desenvolupament 

social 

 

− Major companyerisme entre estudiants. 

− Major habilitat per treballar en equips o per treballar amb uns altres. 

− Capacitat per rebutjar els prejudicis. 

− Millora de les conductes prosocials. 

 
 
Més enllà dels beneficis directes de l’activitat, acollint projectes d’Aprenentatge i Servei, les entitats 
socials estan contribuint a incorporar el seu capital social i humà ètic, altruista i també solidari en 
l’educació dels adolescents i els joves a partir d’experiències reals. Alhora, les entitats socials també 
poden rebre un benefici tangible d’aquests projectes. Es tracta, simplement, de trobar activitats que 
puguin fer aquests joves i que aportin un valor afegit als objectius de l’entitat. La il·lusió, les ganes de 
fer coses, la creativitat, la potència que tenen molts joves acaben sent un valor impressionant per 
aquestes entitats. 
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Definició i context del problema 
 
 

Implementació del servei comunitari 
 

Com havia fet esment, l’aprenentatge servei és una metodologia que s’aplica des de fa molts 
anys a diferents països, Mèxic, per exemple, va ser el primer país que, l’any 1945, va fer obligatori per 
als seus estudiants universitaris la prestació de serveis comunitaris per a graduar-se. En aquest cas, 
partint de la idea que el servei comunitari pot ser qualsevol tipus de pràctica que es faci a la 
comunitat, estigui o no vinculada amb els estudis que s’estiguin duent a terme. Amb els anys, aquest 
requisit va anar degenerant i es valorava relativament poc, però en l’actualitat, algunes universitats 
han revifat la idea i han establert que la meitat d’aquestes hores s’han de realitzar amb la modalitat 
d’aprenentatge servei. Per tant, establint una relació directa entre els estudis i el servei que es faci a 
la comunitat. 
 
A Holanda el 2011 i a l’Argentina el 2012, l’aprenentatge servei s’ha fet obligatori quan l’extensió i la 
maduresa de la proposta entre els centres educatius era molt considerable i ja feia uns quants anys 
que els governs promocionaven la proposta. (Campo, 2014) 
 
Cada vegada augmenta més el nombre d'escoles a Catalunya que surten de les aules per realitzar 
projectes d'intervenció comunitària. En els últims anys aquestes experiències s'han multiplicat i 
enriquit substancialment, creixent en quant al seu nivell de planificació i creativitat, ja sigui des del 
Projecte Educatiu Institucional o com una activitat extra curricular. 
 
Però des de l’estiu del 2014, després d’una prova pilot amb 125 centres educatius, el Departament 
d'Educació va presentar el Pla d’Impuls del Servei Comunitari, que s’implantarà a l’ESO en els 
propers 5 anys, on planteja que els centres educatius organitzin aquest servei comunitari en forma 
d'aprenentatge-servei, articulant-se amb les entitats socials de l'entorn. El Departament 
d’Ensenyament considera l’Aprenentatge servei com la metodologia més adient per donar resposta a 
la competència d’autonomia i iniciativa personal i la competència social i ciutadana, per això, els 
alumnes de 3r o 4t d’ESO hauran de prendre part en alguna activitat de col·laboració amb entitats 
socials de l’entorn amb el suport del seu institut i dels seus professors. 
 
Aquesta forma de treballar, té grans virtuts per a l’alumnat, no només per ser molt pràctica, sinó que 
també hauran de saber afrontar problemes que poden sorgir durant el procés; tindran més d’un 
interlocutor, no només el propi docent; veuran la utilitat del seu exercici acadèmic; al ser un procés 
real afavoreix la implicació de l'alumnat en el mateix. Des del centre s’ha agafat com una oportunitat, 
poder combinar l’aprenentatge acadèmic amb el servei a la comunitat, són propostes d’èxit, 
motivadores, on tothom -centres educatius, entitats i comunitat- hi surt guanyant. 
  



Contextualització del centre 
 
El servei comunitari ha de donar respostes a les necessitats d’un territori. Perquè aquestes 
necessitats siguin reals i sentides de forma comunitària, s’ha de realitzar un treball previ per a la 
comprensió del entorn, cerca d’entitats 
es recull tota la informació necessària pel desenvolupament de qual
comunitari útil per a pròxims projectes i necessari per a l’elecció d’aquest.
 
 
Entorn 
 
El centre està ubicat a la ciutat de Calella (Alt Maresme), població d
habitants, dels que més de la meitat 
trobem al turó del Roser en el s. I aC. Més endavant, e
zona de Capaspre que es dedicava sobretot a la
important es va produir  al s. XIV lligat a un mercat i de
encara es conserven edificacions 
les proximitats del voltant de la plaça de 
 
La seva posició geogràfica (a 50Km de Barcelona i de Girona), el seu clima, les zones naturals com el 
Parc Dalmau, passeig de Manel Puigvert, passeig de Garbí o Les Torretes i els seus tres quilòmetres 
de platges l'han convertida en un referent del turisme a Catalunya, acull anualment uns 250.000 
turistes, que provenen d'Europa (principalment alemanys, russos i britànics). 
habitants de Calella han estat emprenedors i això ha fet que s’adaptessin als temps i f
d’atracció de persones que volien millorar els seu nivell de vida. Actualment les activitats 
econòmiques estan molt lligades al sector turístic.

 

 
 
  

 

El servei comunitari ha de donar respostes a les necessitats d’un territori. Perquè aquestes 
reals i sentides de forma comunitària, s’ha de realitzar un treball previ per a la 

entitats per poder col·laborar i possibles serveis a oferir
es recull tota la informació necessària pel desenvolupament de qualsevol projecte de servei 
comunitari útil per a pròxims projectes i necessari per a l’elecció d’aquest. 

El centre està ubicat a la ciutat de Calella (Alt Maresme), població d’una extensió de 8 Km
dels que més de la meitat són nascuts fora de la vila. Els primers vestigis de població els 

trobem al turó del Roser en el s. I aC. Més endavant, en el s. XI hi haurà un nucli de 
zona de Capaspre que es dedicava sobretot a la pesca i també a l’agricultura. 
important es va produir  al s. XIV lligat a un mercat i depenent del castell de Montpalau, 

edificacions que daten dels segles XIV - XVI i la seva localització coincideix
del voltant de la plaça de l’Ajuntament, antic mercadal. 

La seva posició geogràfica (a 50Km de Barcelona i de Girona), el seu clima, les zones naturals com el 
Parc Dalmau, passeig de Manel Puigvert, passeig de Garbí o Les Torretes i els seus tres quilòmetres 

tida en un referent del turisme a Catalunya, acull anualment uns 250.000 
turistes, que provenen d'Europa (principalment alemanys, russos i britànics). 
habitants de Calella han estat emprenedors i això ha fet que s’adaptessin als temps i f
d’atracció de persones que volien millorar els seu nivell de vida. Actualment les activitats 
econòmiques estan molt lligades al sector turístic. 
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El servei comunitari ha de donar respostes a les necessitats d’un territori. Perquè aquestes 
reals i sentides de forma comunitària, s’ha de realitzar un treball previ per a la 

i possibles serveis a oferir, a continuació 
sevol projecte de servei 

una extensió de 8 Km2 i 18.469 
Els primers vestigis de població els 

n el s. XI hi haurà un nucli de població a la 
pesca i també a l’agricultura. Un altre creixement 

penent del castell de Montpalau, on avui dia 
XVI i la seva localització coincideix amb 

La seva posició geogràfica (a 50Km de Barcelona i de Girona), el seu clima, les zones naturals com el 
Parc Dalmau, passeig de Manel Puigvert, passeig de Garbí o Les Torretes i els seus tres quilòmetres 

tida en un referent del turisme a Catalunya, acull anualment uns 250.000 
turistes, que provenen d'Europa (principalment alemanys, russos i britànics). Des de sempre els 
habitants de Calella han estat emprenedors i això ha fet que s’adaptessin als temps i fos un centre 
d’atracció de persones que volien millorar els seu nivell de vida. Actualment les activitats 
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Entitats i Associacions del municipi 
 
A continuació es presenta un llistat de les entitats (Tercer Sector Social) privades sense afany de 
lucre que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més 
vulnerables de la societat: 
 
• Esplai 4d6 (ara únicament actiu a la temporada d’estiu) 

Av. Parc, s/n (Fundació Fèlix Llobet) – esplai4d6@hotmail.com 
Persones ateses: Infants 
Ámbit d'intervenció: Educació en el lleure 

 
• Associació Voluntaris Amics de L´Hospital de Sant Jaume de Calella 

C/ Sant Jaume 209-217 – 93 769 02 01 – dpujol@salutms.cat 
Persones ateses: Malalties 
Ámbit d'intervenció: Atenció psicosocial 
 

• Associació de Persones Sordes de Calella de la Costa 
deafcalella@gmail.com 
Persones ateses: Persones amb discapacitat 
Ámbit d'intervenció: Atenció psicosocial 
 

• Fundació Catalana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica Miquel Valls 
Av. Turisme 42-44 – 937665969 – ela@fundaciomiquelvalls.org - pàgina web 
Persones ateses: Persones amb discapacitat, Malalties 
Ámbit d'intervenció: Atenció domiciliària, atenció psicosocial, altres 
 

• Creu Roja Alt Maresme - Calella 
C/ Jovara 44 – 93 769 04 56 – informacio@creuroja.org - pàgina web 
Persones ateses: Pobresa i exclusió social 
Ámbit d'intervenció: Alimentació, assessorament legal, atenció diürna o centres de dia, cooperació 
internacional 
 

• Càritas Calella 
C/ de l'Església 51 – 93 769 04 60 – caritas@caritascalella.e.telefonica.net - pàgina web 
Persones ateses: Pobresa i exclusió social 
Ámbit d'intervenció: Alimentació, assessorament legal 
 

• Casal d’avis, Fàtima 
C/ de Sant Isidre 44-46 – 93 766 20 21 – fatima@adam.es – http://www.feate.org/ 
Persones ateses: Gent gran 
Ámbit d'intervenció: Alimentació, atenció diürna o centres de dia, cultural 

 
 
Entitats (Solidaritat i Cooperació): 
 
• Associació Africana Moussa Molo 

C/ Dr. Vives, 152, 1-1 – 676 40 38 71 
Ámbit d'intervenció: Gàmbia i Senegal 
 

• Associació per a la cooperació i el desenvolupament Amics de Manitos 
C/ Església, 4 – info@amicsdemanitos.org 
Ámbit d'intervenció: Perú 
 

Entitats Municipals: 
 
• Escola d’adults: Centre de Formació Permanent Francesc Grau i Viader 

C/ Sant Jaume, 339 (Fàbrica Llobet- Guri) – 93 766 17 67 – aj035.formacioadults@calella.cat 
Persones ateses: Adults 
Ámbit d'intervenció: Educació bàscia per adults 

 
• Museu-Arxiu Municipal de Calella Josep M. Codina i Bagué 

C/ Escoles Pies, 36 – 93 769 51 02 – m.calella@diba.cat 
Ámbit d'intervenció: Patrimoni cultural 
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Altres entitats amb possibilitat de col·laboració per les seves activitats de cooperació solidària: 
 
• Associació de comerciants de Calella Centre Comercial 

C/ Moragas, 33 – 93 766 21 32 – info@calellacomercial.com 
Col·laboració amb les entitats i associacions solidaries locals 

 
 
Propostes de projectes 
 
A continuació es detallen diferents possibles propostes que es podrien realitzar des del centre de 
pràctiques i les diferents entitats de l’entorn. El recull de propostes següent està dividit per diferents 
àmbits de servei, totes pensades per l’alumnat de 3er o 4art de secundaria on hauran d’aplicar els 
seus coneixements obtinguts a l’aula de tecnologia per poder oferir els serveis que demani el projecte 
que es seleccioni des del centre. 
 
 
1. Intercanvi generacional 

 
1.1. Taller d’alfabetització digital 
Tasques: Comunicar la informació i els coneixements adquirits de les tecnologies de la informació 
i de la comunicació. 
Entitats que participen a l'experiència: Casal d’avis, escola d’adults. 
 
1.2. Taller de telèfon mòbil per adults. 
Tasques: Comunicar la informació i els coneixements adquirits de les tecnologies de la informació 
i de la comunicació. 
Entitats que participen a l'experiència: Casal d’avis, escola d’adults. 

 
 
2. Medi ambient 

 
2.1. Contribuir a la protecció i millora del patrimoni natural de la ciutat i convertir-la en zona per 

excursionistes i visitants.  
Tasques: Dissenyar, confeccionar i col·locar una sèrie de cartells indicatius per a diverses rutes 
de muntanya.  
Entitats que participen a l'experiència: Tècnic de medi ambient i la brigada municipal. 
 
2.2. Casetes pels ocells per preservar i protegir el medi ambient i l'entorn natural de la ciutat. 
Tasques: Dissenyar, confeccionar i col·locar una sèrie de caixes niu. 
Entitats que participen a l'experiència: Tècnic de medi ambient i la brigada municipal. 

 
 
3. Projectes de solidaritat i cooperació (Medi ambient, a través del reciclatge) 

 
3.1. Facilitar bicicletes a països subdesenvolupats i/o persones necessitades a la població. 
Tasques: Aconseguir bicicletes malmeses, arreglar-les i pintar-les. 
Entitats que participen a l'experiència: Amb les associacions de solidaritat i cooperació locals. 
 
3.2. Fabricar paper reciclat que, a més d'usar-lo a l'escola, el podrien vendre i poder fer 

aportacions econòmiques a ONGs. 
Tasques: Aprendre i realitzar el procés de reciclatge del paper. 
Entitats que participen a l'experiència: Amb les associacions de solidaritat i cooperació locals. 
 
3.3. Transformació de l'oli usat en sabó perfumat per a les mans, el podrien vendre i poder fer 

aportacions econòmiques a ONGs. 
Tasques: Aprendre i realitzar el procés d’elaboració del sabó. 
Entitats que participen a l'experiència: Amb les associacions de solidaritat i cooperació locals. 
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4. Patrimoni cultural 
 

4.1. Donar a conèixer la història de la població a través d'un itinerari virtual per telèfon mòbil o 
amb l’elaboració d’un reportatge. 

Tasques: Conèixer la Història de la nostra població. Obtenir coneixements específics de 
geolocalització. Utilització de programació de vídeo, edició, so, etc. i més específicament en el 
suport del telèfon mòbil. 
Entitats que participen a l'experiència: Museu Arxiu Municipal de Calella Josep Mª Codina i Bagué 
 

5. Participació ciutadana 
 
5.1. Donar a conèixer el petit comerç de la població envers de les grans multinacionals a través 

d'una aplicació per telèfon mòbil. 
Tasques: Utilitzar la programació bàsica per a l’edició d’aplicacions per a mòbils. 
Entitats que participen a l'experiència: Associació de comerciants de Calella Centre Comercial 

 
 
Elecció del projecte 
 
Un cop feta la recerca del que oferia la nostra ciutat per poder elaborar un projecte de servei 
comunitari, entrava en joc l’opinió de la comunitat educativa del centre, on la proposta més ben 
rebuda i amb diferència, eren els projectes de l’àmbit d’intercanvi generacional. És la proposta amb 
un caire més sensible amb els propers i ajudaria a la promoció del centre. Però per altra banda, vaig 
recordar, una activitat del professor de ciències socials, on va fer investigar al seu alumnat qui era un 
autèntic indígena de la ciutat, on per la sorpresa de tots, en aquell curs només hi havia una noia 
realment autòctona, d’aquí el projecte que s’exposa.   
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Descripció de la solució 
 
 

La necessitat social 
 

Tradicionalment Calella, ha estat receptora de persones nouvingudes de multitud de països, 
això fa que hi hagi un alt percentatge d'alumnes nouvinguts al centre educatiu. La matrícula viva és 
constant a tots els nivells educatius i el percentatge d'alumnes immigrants és de més del 30%. Per 
altra banda l’emigració arribada per treballar des dels anys 60 arrel de la primera onada turística, són 
ara persones jubilades que també desconeixen la història de la població. 
 
La procedència variada dels habitants de Calella, així com la distribució dels barris en tota la llargada 
de la franja costanera fa que els nostres alumnes coneguin poc el centre històric de la ciutat i la seva 
història. L’arribada constant i esglaonada de nova població nouvinguda no n’ha facilitat aquest 
coneixement. I des del centre, es pretén donar resposta a les necessitats detectades entre l’alumnat 
de conèixer la història i el patrimoni arquitectònic de la seva ciutat.  
 
També s’ha detectat la necessitat d’establir més col·laboracions amb les escoles públiques de Calella 
i tenir una relació més directa amb els alumnes de sisè i disminuir l’impacte de canvi de centre.  Des 
de la comissió primària-secundària de Calella s’està dissenyant una sèrie d’activitats per aconseguir 
estrènyer aquesta relació, i aquest projecte podria entrar dintre d’aquest objectiu. 
 
 

Proposta del projecte 
 

Aquest projecte presenta una unitat didàctica de tecnologia, prevista per la nova implantació 
del servei comunitari al currículum d’ESO. La proposta englobarà l’àmbit de patrimoni cultural , on 
donarem a conèixer tots els espais de patrimoni arquitectònic i la història de la ciutat, i l’àmbit 
d’intercanvi generacional , ja que s’oferirà els serveis als alumnes de les escoles de primària, a la 
gent gran del casal d’avis. I al incloure l’alumnat d’intercanvi i els estrangers que visiten la nostra 
ciutat, li donem un altra nivell al projecte, més innovador i millora de capacitats lingüístiques. 
 
La finalitat d’aquesta proposta és que l’alumnat de 3r d’ESO doni un servei de guia turística a 
l’alumnat de 6è de primària de les escoles públiques de la ciutat i al casal d’avis. Per portar a terme 
aquest servei, aquests alumnes hauran de fer un procés d’aprenentatge previ que els permeti oferir 
aquest servei. Aquesta part d’aprenentatge tindrà una durada aproximada de 10 hores lectives 
distribuïdes entre les matèries implicades. La durada del servei dels alumnes també serà 
aproximadament de 10 hores, inclourà una explicació teòrica prèvia a cada col·lectiu, una 
demostració i un passeig virtual amb les noves tecnologies i, per últim, la visita guiada a la ciutat de 
Calella (cada grup d’alumnes farà més d’una visita). Tant el treball de preparació d’aquesta visita, 
com les pròpies visites es faran de forma col·laborativa. 
 
Dins del Projecte Lingüístic de Centre, es vol aprofitar aquest servei per afavorir el pla de llengües 
estrangeres, on els alumnes s’incorporen voluntàriament i  treballen alguna de les matèries comunes  
en anglès. Aquest servei obre les portes a poder compartir els valors històrics i culturals amb els 
companys d’intercanvi que visiten el centre, o qualsevol altra persona forana que sol·liciti el servei.  
 
 
 
Així doncs tenim una necessitat social (apropar el nostre jovent i la gent gran al nostre patrimoni i la 
història de la ciutat) i una entitat que vol col·laborar i recolzar (l’ajuntament del municipi). A banda de 
l’ajuntament, també hi ha altres entitats (biblioteca, museu arxiu Calella, escoles de primària i el casal 
avis) que col·laboraran en aquest projecte, tot coordinat des de l’ajuntament que ens mantindrà en 
contacte. 
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Objectius del projecte 
  
Cal recordar que aquest objectius estan alineats amb els objectius generals del document marc de 
Servei comunitari proposat pel Departament d’Ensenyament, recollits en l’annex 2, que té per finalitat 
última: 
 
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. 
 
A continuació anomeno els diferents objectius del projecte (●) juntament amb els seus indicadors 
d’avaluació (○): 
 
• Establir vincles generacionals entre alumnes més joves (de primària) i la gent gran del Casal 

d’Avis. I així, sensibilitzar l’alumnat sobre la situació i els problemes d’una persona gran (3a edat) 
i enriquir-se personalment establint vincles socials amb aquest col·lectiu. 
o A través d’activitats didàctiques de sensibilització i un qüestionari per a la detecció 

d’interessos de l’alumnat dissenyat pel departament d’ensenyament. Annex 3. 
 
• Compartir la història i el patrimoni arquitectònic de Calella amb l’alumnat de Cicle Superior de 

Primària, amb les llars de jubilats, els alumnes amb els que es fa l’intercanvi  i els turistes que 
visiten la nostra ciutat. 
o Inclusió dels objectius i continguts del projecte en la programació de les matèries implicades i 

avaluació de l’alumnat en respecte aquestes. 
o El professorat també avaluarà la participació, l’aprenentatge adquirit i l’interès de l’alumnat. 

Segons el nombre de col·lectius a qui va adreçat el servei, relació d'espais i/o itineraris 
visitats i l’Informe històric i patrimonial adequat realitzat per als diferents col·lectius en els 
dissenys del servei. 

o Grau de satisfacció de les persones implicades en el servei comunitari. 
 
• Promoure el respecte i el valor del patrimoni cultural de Calella entre l’alumnat de 3r d’ESO i 

l’alumnat de Cicle Superior de Primària. 
o Inclusió del servei comunitari al Projecte General Anual del Centre per a desenvolupar el 

respecte i la valoració del Patrimoni de Calella entre els joves. 
o Relació d'accions de visibilitat i difusió del projecte. 
o Grau de participació de l'alumnat en el projecte. 

 
• Desenvolupar la competència comunicativa oral, escrita i tecnològica per comunicar-se amb els 

altres i transmetre la riquesa cultural que els envolta. 
o Grau de millora del rendiment acadèmic en les matèries on s'ubica el servei comunitari. 
o Grau d'assoliment dels continguts i habilitats formatives en la realització del servei. 
o Grau d'habilitat per treballar en grup per realitzar el servei comunitari. 
o Grau de satisfacció de la qualitat del servei dels col·lectius implicats (alumnes de Primària, els 

avis del Casal, alumnat de l'escola) 
 
• Transmetre adequadament els aprenentatges adquirits adaptant-los els diferents col·lectius 

mitjançant el treball en equip. 
 

o L’alumnat s’autoavaluarà a partir d’una rúbrica on es valorarà el grau de participació, el grau 
de coneixements adquirits, el grau d’esforç i el grau de satisfacció. 
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Activitats d’aprenentatge  
 
 
 

Fases Accions 

Prèvia a la 
realització del 
servei 

Sensibilitzar:  cal que els nois i noies trobin sentit a mobilitzar-se per alguna cosa, i això demana un temps per descobrir situacions 
rellevants i sensibilitzar-se. 

Línies d’intervenció Activitats didàctiques Recurso s 

Valor del servei comunitari 

Àmbit: Patrimoni 

Realitzar una activitat de sensibilització sobre la 
necessitat d’implicar-se en accions de servei a la 
comunitat.  

Sense ficció: “Modernisme, una història de 
destrucció” 

Posa al descobert la intensa campanya de 
descrèdit que hi va haver contra el moviment 
modernista durant el segle XX per part d'alguns 
intel·lectuals catalans més rellevants. 

Detecció dels interessos 
de l’alumnat 

Àmbit: Patrimoni 

a. Realitzar una visita virtual de diferents edificacions 
més representatives sobre la pèrdua del patrimoni 
arquitectònic de la ciutat, abans i després. 

b. Passar un qüestionari a l’alumnat per concretar 
els seus coneixements i recollir propostes.  

c. Conversa dirigida pel professorat per tal de copsar 
els coneixements, idees, interessos i opinions 
prèvies de l’alumnat. 

Visita virtual i qüestionari per a la detecció dels 
interessos de l’alumnat. Annex 4. 

Per al professor: Article la conservación del 
patrimonio arquitectónico, debates heredados 
del siglo XX. Universitat Politècnica de 
València. Noguera Jimenez, J. F. 

Valor del servei comunitari 

Àmbit: Intercanvi 
generacional 

Realitzar una activitat de sensibilització sobre la 
necessitat d’implicar-se en accions de servei a la 
comunitat. 

Et recordo, t’espero 

Aquest vídeo presenta la vivència d’un avi que 
viu en una residència per a gent gran . Es tracta 
d’una reflexió sobre l’abandonament que 
pateixen les persones grans quan la família no 
se n’ocupa. 
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... Fase prèvia 
a la realització 
del servei... 

Detecció dels interessos 
de l’alumnat 

Àmbit: Intercanvi 
generacional 

a. Passar un qüestionari a l’alumnat per detectar: 

− relació personal amb la gent gran 

− coneixement de la seva realitat 

− interès per col·laborar en un projecte 

b. Conversa dirigida pel professorat per tal de copsar 
els coneixements, idees, interessos i opinions 
prèvies de l’alumnat. 

Qüestionari per a la detecció dels interessos de 
l’alumnat. Annex 3. 

Diagnosticar el problema i planificar el servei:  es parteix de les necessitats reals contextualitzades en un entorn concret. 
L’alumnat, amb el seu servei, dóna resposta a aquestes necessitats, alhora que adquireix la competència social i ciutadana. 

Línies d’intervenció Activitats didàctiques Recurso s 

Exposició de la proposta 
de servei a través de 
testimonis directes de 
persones  externes al 
centre educatiu 

Presentar el testimoni d’una persona gran (3a edat) 
sobre la situació i els problemes d’aquest col·lectiu. 

Presentar Arquitecte municipal sobre la situació i els 
problemes pel manteniment i la catalogació del 
patrimoni arquitectònic. 

Les entitats col·laboradores facilitaran 
informació i guiaran l’alumnat perquè pugui 
començar la seva recerca d’informació I 
elaboració del projecte. 

Rebre la formació i 
realització dels treballs 
previs al servei 

 

 

Ciències Socials 

Organitzar una visita turística (tenint en compte 
l’edat dels receptors): 

− Conèixer la informació històrica  que aporta el 
contingut del Museu de Calella. 

− Reconèixer les diferents etapes evolutives de la 
ciutat. 

− Valorar les diferents fonts històriques trobades. 
− Informar-se de l’època històrica i 

característiques de les fonts seleccionades. 
− Seleccionar els elements que formaran part de 

la visita guiada. 
− Treballar el mapa de Calella per elaborar el 

recorregut 

Visita al Museu Històric de Calella i al centre 
històric com a eina motivadora. 

Biblioteca pública de Calella. 

Plànol de Calella. 

Web de l’Ajuntament. 

Internet per cercar informació sobre les 
característiques de diferents edificis 
emblemàtics. 
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... Fase prèvia 
a la realització 
del servei  

Llengües: catalana, 
castellana i anglès 

− Aprendre a exposar informació de forma clara i 
concisa tant oralment com per escrit. 

− Parlar en públic, adaptant-se a les 
característiques del públic a qui han de 
transmetre els coneixements apresos. 

− Escriure i exposar en llengua anglesa la 
informació de forma clara i concisa. 

 

Tecnologia 

− Elaboració de tríptic informatiu dirigit a 
l’Ajuntament, el Casal d’avis i les diferents 
escoles públiques de primària de Calella 
informant dels serveis. 

− Elaboració de vídeo divulgatiu i taula 
publicitària per la radio i televisió de Calella.  

− 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. 

− Realització d’una presentació amb recursos 
visuals per a la presentació introductòria de 
cada visita. 

− Formar l’alumnat per a l’elaboració d’un blog 
durant el servei, com a diari de reflexions del 
servei. 

A través de la unitat didàctica, per a l’impuls del 
servei comunitari es donaran a conèixer tot 
tipus de recursos per realitzar les tasques 
encomanades, on serà l’alumnat el que podrà 
decidir quin utilitzar en cada cas. 

− Presentacions (Power Point, Open Office, 
Prezi, Glogster…) 

− Fris cronològic (Dipity, Xtimeline o 
Timetoast) 

− Murs digitals (Koowall i Padlet). 
− Edició de so i video (Audacity, Windows 

Movie Maker, Adobe premiere…) 
− Blogs (Blogger, Wordpress, XTECBlocs) 
− Edició d’imatges (Picassa, Gimp) 
− Pàgines Web (bloc de notes, Google site) 

Planificació per a la 
realització del Servei 

Acordar amb les entitats col·laboradores la 
temporització del servei a dur a terme, amb una 
proposta horària, fora d’horari escolar. 

Determinar com es duran a terme els serveis i 
concretar el mètode d’obtenció de dades per 
l’assistència i avaluació tan de l’alumnat com del 
servei. 
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Durant la 
realització del 
servei 

Executar el servei:  es passa a l’acció a través de diferents àmbits d’actuació simultanis que es creuen i reforcen entre si dins d’un 
procés de millora contínua 

Línies d’intervenció Activitats didàctiques Recurso s 

Seguiment individualitzat 
de l’alumne 

Tenir instruments de registre del treball de l’alumnat 
(assistència, constància, implicació,etc.) en diferents 
moments del servei adreçats a: professorat, alumnat 
i entitats. 

Graella per fer el seguiment de l’assistència 
dels alumnes per part de l’entitat receptora del 
servei. Taula per valorar el nivell d’implicació i 
de relació dels alumnes i la qualitat del servei. 
Annex 5. 

El Servei Presentar el contingut del servei de forma breu. 

Realitzar l’itinerari amb el registre i la llengua adequades a cada col·lectiu. 

Explicar cada element històric que s’escull. 

Atendre les intervencions de les persones a qui es realitza el servei. 

Recollir informació dels col·lectius que reben el servei per enriquir-lo. 

Seguiment del servei a la 
meitat del 
desenvolupament 

(després d’una sessió) 

Analitzar les dades de seguiment amb l’alumnat. 

Fer una anàlisi contrastant les expectatives que es 
tenien sobre el servei i el que està sent en realitat. 

Revisar plegats l’assoliment dels objectius del servei 
a partir dels indicadors establerts. 

Redefinir les actuacions per assolir els objectius. 

 

Foment de la motivació 
inicial per al 
desenvolupament del 
servei 

Promoure la realització de diaris personals de 
l’alumnat. 

Proposar a l’alumnat l’elaboració d’un blog del 
servei. 

Impulsar la difusió del servei comunitari a través de 
la web del centre, la revista escolar, la premsa local, 
etc. 

Taula reflexiva per ajudar en l’elaboració i  
registre diari de les actuacions de servei. Annex 
6 
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Després de la 
realització del 
servei 

Reflexionar: han pres consciència del que s’ha fet i del perquè, de la importància que ha tingut per a cada participant en els seus 
aprenentatges i dels valors i actituds pròpies de la competència social i ciutadana que han adquirit. 

Línies d’intervenció Activitats didàctiques Recurso s 

Anàlisi crítica del servei i 
proposta de millora 

Analitzar el grau d’assoliment dels objectius del 
servei tenint en compte els indicadors plantejats. 

 

 

 

Fer propostes de millora de cara a un nou projecte 
amb la mateixa entitat. 

Amb els indicadors d’avaluació concretats pel 
projecte. Valorar individualment i grupal. 

Llistar actuacions dutes a terme durant el 
procés i autoavaluar-se el grau de satisfacció. 

Individualment redactar propostes de millora de: 
Organització del servei / Temporització / 
Qualitat del servei / Relació de l’alumne amb les 
persones que han rebut el servei. Després 
posada en comú en grups de 4 i finalment tot el 
grup classe. 

Valoració dels 
aprenentatges que s’han 
assolit 

Analitzar el grau d’assoliment dels aprenentatges de 
la competència social i ciutadana. 

Qüestionari d’autoavaluació de l’alumne sobre 
el grau d’assoliment de la competència social i 
ciutadana. Permet la reflexió de l’alumne quant 
a l’assoliment de la competència social i 
ciutadana i dóna informació al professorat per a 
l’avaluació de l’alumnat. Annex 7. 

Analitzar el grau d’assoliment d’altres aprenentatges 
curriculars previstos a la programació de les àrees 
implicades en el servei. 

 

Celebrar els resultats Reforçar positivament l’alumnat, a través d’un acte 
de cloenda per reconèixer la feina de l’alumnat, 
reunint els representants de les entitats, les famílies, 
professorat del centre. L’alumnat ha de marxar amb 
una percepció clara que el professorat, les entitats i 
la ciutat agraeixen la seva feina. 

Reforçar positivament l’alumnat és fer-lo sentir 
satisfet del que ha fet, i qui sent emocions 
positives aprèn millor els comportaments i els 
valors que les han provocat. Hi ha moltes 
maneres de reconèixer, agrair i celebrar: 
Discursos personals o col·lectius, diplomes, 
vídeos... 
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 Resultat – “Unitat didàctica de tecnologia per a l'impuls del servei comunitari” 
 
 

Per poder col·laborar en aquest projecte des de l’àrea de tecnologia, s’ha dissenyat aquesta 
unitat didàctica, la qual es desenvoluparà a 3r d’ESO en el segon trimestre del curs. Per a l’edició 
d’aquesta unitat s’ha tingut en conte la documentació provisional corresponent al currículum de 3r de 
l'educació secundària obligatòria per al curs 2015-2016. 
 
Amb el nou currículum, ens trobem una nova distribució de les matèries i competències, la tecnologia, 
ara formarà part de l’àmbit cientificotecnològic, on comparteix espai amb les ciències de la naturalesa: 
biologia i geologia, física i química. I per altra banda, es crea un currículum transversal per totes les 
assignatures, anomenat àmbit digital, on la tecnologia hi té un gran pes alhora de donar resposta a 
diferents competències i continguts clau.  
 
Per això, des d’aquesta unitat, serà on es treballarà àmpliament l’àmbit digital, a través de la voluntat 
de l’alumnat de donar a conèixer el seu servei. Vol ser la unitat amb l’objectiu de transmetre i 
promoure el projecte, i a la vegada, ser profitós per a qualsevol altre projecte similar que es dugui a 
terme des del centre, perquè tot projecte de servei comunitari necessita la seva publicitat, 
presentacions, un diari personal per reflexionar sobre les actuacions dutes a terme i difondre la feina 
realitzada.  
 
La unitat didàctica realitzada per a l’alumnat de 3er d’ESO, es durà a terme aprofitant la connexió 
directa amb els continguts curriculars de les comunicacions, treballant el contingut clau 25, Aparells i 
sistemes d’informació i comunicació: 
 
• Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació. 
• Creacions multimèdia. 
• Publicació i difusió dels continguts. 
• Eines per a la comunicació. 
 
Per aquest apartat, es seguirà la unitat 5, creació de blogs i pàgines web, de la nova edició del llibre 
de text de Tecnologia 3, llibre inclòs com a material didàctic de l’assignatura en el centre. ( Regalès 
2015) 
 
La matèria de tecnologies a tercer d’ESO és una matèria de dues hores setmanals. Un hora el grup 
és tot sencer i l’altre el grup està partit. Per aquesta unitat, totes les classes es duran a terme a l’aula 
d’informàtica o s’utilitzaran els ordinadors del programa educat 1x1.   
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Programació  
 

ÀREA / MATÈRIA TÍTOL 

Tecnologia (àmbit digital) IMPULS DEL SERVEI COMUNITARI.  

GRUP CLASSE PERÍODE DURADA CURS ESCOLAR DOCENT 

A, B, C i D 2on Trimestre x Hores ESO 3  

OBJECTIU I CONTINGUT CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES  CRITERIS D’AVALUACIÓ 

O1. Desenvolupar-se amb nous 
programes digitals per a l’exposició 
i presentació de treballs. 

 

CC9. Eines d’edició de documents de 
text, presentacions multimèdia i 
processament de dades numèriques. 

C2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per a la producció de documents. 

C5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament 
de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

C6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines 
digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 

C7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals 
per compartir informació. 

C8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratius. 

C11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant 
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 

1 
Elabora un document amb les 
funcions estàndards. 

2 

Dissenya el document amb 
coherència, tot estructurant de 
forma equilibrada els apartats i 
els continguts. 

3 

Aplica el corrector ortogràfic per 
a diferents llengües. 

4 

En el format del document s’han 

utilitzat elements addicionals per 

millorar-lo, per exemple 
plantilles 
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O2. Dominar funcions bàsiques per 
a la captura i edició d’imatge, so i 
vídeo.  

 

CC10. Llenguatge audiovisual: imatge 
fixa, so i vídeo. 

C1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques 
a realitzar. 

C2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per a la producció de documents. 

C3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 
moviment per a produccions de documents digitals. 

C5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament 
de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

C7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals 
per compartir informació. 

5 
Captura so, fotografia i vídeo i 
utilitza, de manera autònoma, 
criteris del llenguatge visual. 

6 Edita, de manera autònoma, tot 
integrant arxius diversos. 

7 Integra so, imatges i vídeos en 
entorns digitals. 

8 

Reconeix diversos formats de 
fitxers multimèdia i sap fer 
conversions, de manera 
autònoma, tot aplicant criteris de 
mida de fitxers. 

O3. Conèixer els instruments, 
tècniques i llicències necessàries 
per a la creació i publicació 
d’informació a internet.  

 

CC19. Dossiers personals 
d’aprenentatge (portafolis digital). 

C2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per a la producció de documents. 

C3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 
moviment per a produccions de documents digitals. 

C5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament 
de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

C6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines 
digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 

9 

Configura un entorn web, de 
manera autònoma, per 
compartir les tasques amb els 
professors corresponents i les 
emmagatzema. 

10 

Identifica l’autoria quan és 
present en pàgines inicials i 
cerca les acreditacions amb una 
cerca bàsica de manera 
autònoma. 
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CONTINGUTS CONCEPTUALS 

• Què són les presentacions digitals i les eines que existeixen (Power Point, Open Office, Prezi, Glogster…) 
• Aplicacions que permeten fer gràfics que representin una línia cronològica d’esdeveniments amb la possibilitat d’integrar elements multimèdia que els 

il·lustrin, com ara vídeos, enllaços, imatges (Dipity, Xtimeline o Timetoast) 
• Saber que són els Blogs. Entendre la necessitat i els avantatges. 
• Algunes de les aplicacions que permeten realitzar murals digitals (Koowall i Padlet). 
• Protecció de la intimitat, tractament de les dades personals, protecció de les dades personals i delictes contra la intimitat. 
• Característiques de la imatge digital, formats gràfics i la seva conversió, aplicacions d'edició d'imatge. 
• So analògic i el so digital. 
• Característiques i formats de vídeo digital, eines d'edició de so i video (Audacity, Windows Movie Maker, Adobe premiere…) 
• Què és un lloc web, tipus de pàgines (Animades i Dinàmiques) i diferents editors de pàgines web. 

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS 

• Com crear un Blog (Blogger, Wordpress, XTECBlocs) 
• Obtenció d'imatges digitals, conversió, edició i visualització d'imatges amb Picassa. 
• Paràmetres de les fotografies digitals, retocar I fer fotomontaje amb Gimp 
• Edició de so amb Audacity, gravar, editar, barrejar sons i afegir efectes 
• Edició de vídeo, agregar vídeos, sons i imatges. Edició de clips, títols, efectes i transicions 
• Organitzar continguts en una línia de temps 
• Realització de presentacions, treballar amb diapositives, utilitzar plantilles i estils, treballar amb Textos, agregar elements (Imatges, vídeos, links…) 
• Crear una pàgina web des del bloc de notes, introducció a HTML, estructura d'una pàgina. 

CONTINGUTS ACTITUDINALS 

• Respecte a les normes i criteris establerts per a l'aula d'Informàtica. 
• Valoració de la importància de l'ordre i la neteja en l'elaboració i presentació de treballs gràfics o de documentació. 
• Disposició favorable al treball en equip i valoració del mateix amb procediment habitual per a la realització de projectes. 
• Actitud ordenada i metòdica en el treball, planificant amb antelació el desenvolupament de tasques, els terminis d'execució i l'anticipació a possibles 

dificultats i obstacles. 
• Actitud positiva davant problemes pràctics i confiança en la pròpia capacitat per resoldre'ls. 
• Reconeixement de les possibilitats que les noves tecnologies de la informació i la comunicació tenen com a suport per a l'intercanvi d'idees, experiències, 

informació, serveis, etc. 
• Interès per desenvolupar les habilitats necessàries per a un bon aprofitament de les eines informàtiques en el treball diari. 
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CONTINGUTS TRANSVERSALS 

Educació ambiental 

Sens dubte una dels majors avantatges de la informàtica és l'ús de documents electrònics evitant així l'ús indiscriminat de paper, la qual cosa es fa veure i 
entendre a l’alumnat.  

METODOLOGIA  ATENCIÓ DIVERSITAT  

S’adoptarà una metodologia a base se simulacions en directe, on l’alumnat posarà 
en pràctica els nous programes que se li plantegen fent una petita pràctica, podent 
visualitzar i seguir els passos que realitza el professor per dur-la a terme, gràcies al 
projector. Seran pràctiques senzilles per observar les funcions bàsiques, i on es 
podran relacionar tot tipus diferents d’aplicacions i funcions del programa. 

A partir de la simulació i pràctica en viu, es passarà a l’auto-aprenentatge del 
programa, jugant amb noves funcions i eines que descobriran o el professor anirà 
indicant, per poder aplicar els seus coneixements del programa en l’objectiu final de 
promoure el projecte de servei comunitari que es vol dur a terme. 

Eix motivador, realitzar un material que serà utilitzat per dur la tasca del projecte 
comunitari, i serà vist per a moltes persones alienes al centre. 

Totes les activitats tenen l’objectiu d’aconseguir elaborar material pel 
projecte, no es demana un límit mínim, cada alumne avançarà al seu ritme. 

Atenció personalitzada als diferents ritmes d’aprenentatge, a mesura que 
es vagi evolucionant, s’anirà afegint complicacions en el nivell d’edició amb 
els programes. És l'estratègia fonamental per aconseguir la individualització 
de l'ensenyament. 

Es donarà un reforç positiu pel reconeixement dels esforços, sobre tot, als 
alumnes amb ritme d’aprenentatge lent. 

ENCÀRRECS I VALORACIONS 

A cada sessió, es farà l’aprenentatge d’un programa diferent, on individualment s’haurà de dur a terme la pràctica de simulació. Per altra banda, es treballarà en  
parelles per fer una entrega final amb els encàrrecs següents (rúbriques a l’annex 1): 

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. (15%) 

E2. Realització d’una presentació amb recursos visuals per a la presentació introductòria de cada visita. (15%) 

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

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. (30%) 

E0. Bon comportament. (10%), se’ls dona 1 punt de la nota final a l’inici de la unitat, on l’hauràn de mantenir amb el seu bon comportament diari. 

Per a l’elecció del material a utilitzar pel projecte, estarà a càrrec dels propis alumnes i el professorat del centre, podent utilitzar una plataforma doodle per a 
recollir les votacions.  
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
MATERIALS 
RECURSOS 

ORG. 
SOCIAL 

TEMP. 
hores 

CRIT. 
AVAL. 

IN
IC

IA
LS

 1 

Comunicació dels objectius de la unitat, dels criteris d’avaluació i la metodologia que es seguirà. 
Principal objectiu de la unitat: 
Elaboració de material digital per a la publicació, difusió e informació del servei comunitari que es 
durà a terme: 

Projector 

1x1 
Grup Gran 20’  

2 

Introducció a la metodologia, utilització de programa per a la realització de frisos cronològics (Dipity, 
Xtimeline o Timetoast, a elecció del professorat). Metodologia estàndard de l’unitat, per a cada 
programa: 
− Simulació en directe amb el projector on l’alumnat haurà de seguir els mateixos passos. 
− Els alumnes han de trobar-hi una utilitat per el seu projecte i començar la seva elaboració. 

Projector 

1x1 
Grup Gran 40’ 

1-4 

 

D
E

S
E

N
V

O
LU

P
A

M
E

N
T

 

3 
Simulació pràctica, i evolució en l’edició d’imatges amb el programa Picassa, Gimp o qualsevol que 
cregui pertinent el professor. 

Projector 

1x1 

Mig grup 

Aula info 
1h 5-8 

4 
Simulació pràctica, i evolució en les presentacions amb el programa Power Point o Open Office, 
Prezi i Glogster. 

Projector 

1x1 
Grup Gran 1h 1-4 

5 
Simulació pràctica, i evolució en l’edició de so (Audacity) i video (Windows Movie Maker o Adobe 
premiere) 

Projector 

1x1 

Mig Grup 

Aula info 
1h 5-8 

6 
Simulació pràctica, i evolució en els murs digitals (Koowall i Padlet). Blogs (Blogger, Wordpress, 
XTECBlocs) Ús de l’unitat 5 del llibre de text per completar l’informació, llicències, protecció de 
dades... 

Projector 

1x1 

Llibre de text 

Grup Gran 1h 9-10 

7 
Simulació pràctica, i evolució en les pàgines Web (bloc de notes, Google site) 
Ús de l’unitat 5 del llibre de text per completar l’informació, llicències, protecció de dades... 

Projector 

1x1 

Llibre de text 

Mig Grup 

Aula info 
1h 9-10 

8 
Seguiment amb l’edició de pàgines Web (bloc de notes, Google site) 
Ús de l’unitat 5 del llibre de text per completar l’informació, llicències, protecció de dades... 

Projector 

1x1 

Llibre de text 

Grup Gran 1h 9-10 

S
ÍN

T
E

S
I 9 Primera entrega i seguiment d’encàrrecs, aconsellar propostes de millora per a l’entrega final. 

Projector 

1x1 

Mig Grup 

Aula info 
1h  

1
0 

Presentació de tots els encàrrecs, i votació per la plataforma doodle dissenyada per l’ocasió. Projector Grup Gran 1h 1-10 
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Conclusions 
 
 
Amb aquest TFM, he pogut endinsar-me una mica més amb el món de l’educació, on sempre està 
evolucionant, estic content perquè he pogut observar i analitzar el nou currículum que entrarà en 
vigor, vaig entrar en contacte en reunions de centre no només com a observador, per informar-me de 
l’implementació del servei comunitari vaig fer una visita al consorci d’educació de la zona, on em van 
ajudar i guiar, i així conèixer la metodologia d’aprenentatge servei.  
 
Aquest projecte d’implementació del servei comunitari, és un avenç en l’educació, crec que és 
impensable, educar o ensenyar si no és a través de l’educació del respecte, de l’empatia, si no és a 
través de desenvolupar aquestes habilitats, penso que no serveix de res que tinguem alumnes que 
acabin l’ESO on tot siguin deus,  i no hagin après a conviure els uns amb els altres, a respectar-se o 
no hagin après a valorar el diferent. 
 
Ja que l'aprenentatge-servei no és solament una proposta educativa, sinó també una eina de 
desenvolupament social, crec que les recerques (gairebé inexistents avui) sobre el seu impacte en 
l'entorn, són imprescindibles per poder emetre un judici equilibrat. Tot i així, imaginem que, en el pitjor 
dels casos, cap recerca demostrés que els alumnes aprenen més ni millor amb metodologia ApS. 
Que, per descomptat, demostrés que no aprenen menys, però tampoc més. En aquest cas hipotètic… 
deixaríem de practicar-ho? 
 
L'aprenentatge-servei tendeix a la pràctica d'una solidaritat oberta a tots, horitzontal, compromesa i 
responsable, sensible davant les injustícies i la pobresa, activa i transformadora, que genera 
reciprocitat positiva i sosté el teixit social, preparant-nos a estudiants i docents per a l'exercici d'una 
ciutadania planetària. Aquest projecte, potser no és el més solidari, però crec que no només farem 
companyia a la gent gran i els alumnes sabran la història de la població on viuen, amb aquest 
projecte, s’establiran no només vincles entre diferents generacions, al conèixer on es viu, despendrà 
també un nou sentiment de respecte i valoració del patrimoni cultural, i la mateixa gent del poble, que 
veurà els alumnes fent el servei, tindrà una altra mentalitat del jovent. 
 
Tot i que n’estic orgullós, segur que el projecte es pot millorar, però no serà un cop s’ha portat a la 
pràctica, que no tindrem la millor eina per perfeccionar i solucionar possibles problemes. Per altra 
banda, crec que el projecte pot tenir continuïtat, canviant el tema de les guies, es podria fer cada any 
una etapa diferent de la història; els inicis; el modernisme; la guerra civil; patrimoni perdut; o passar-
nos a les ciències naturals i fer la ruta botànica del parc Dalmau o qualsevol altre circuit pels boscos 
que tenim. 
 
El servei comunitari, serà un dels projectes que més m’agradarà col·laborar amb qualsevol centre, per 
això amb aquesta unitat, sempre podré aportar el meu granet de sorra on ajudi a desenvolupar-lo des 
de l’aula de tecnologia. 
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