SERVEI COMUNITARI (SC)
És una activitat obligatòria del departament d’Educació dins el currículum de tot l’alumnat
de l’ESO. La seva finalitat és 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.
Inclou hores de formació dins l’horari lectiu i hores pràctiques fora de l’horari lectiu, i s’ha
de realitzar a 3r o 4t d’ESO. En el cas del nostre centre, el gruix de l’alumnat el realiza a 4t,
tot i que alguns nois i noies ja l’han pogut realitzar a 3r.
A continuació us exposem la nostra oferta d’activitats de SC per al curs 2021-2022. Se
n’ha fer una, però demanem que tothom en marqui tres, per ordre de preferència. La seva
assignació dependrà de factors com: la demanda, el perfil, etc. i, si s’escau, es farà un
sorteig.
Les activitats poden patir modificacions (en el seu horari, realització, etc.) que serien
notificades als afectats.
1. EL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
Cada any, el Banc dels Aliments organitza el Gran Recapte, a través del qual es recullen
aliments per a la gent més necessitada. A causa de la pandèmia, els menors d’edat no
poden fer de voluntaris als supermercats, i per això col·laborem des de l’institut.
Aquesta activitat inclou: assistir a xerrades a l’institut (dins l’horari lectiu) i participar en
campanyes de recollida d’aliments dins el centre i en horari lectiu.
2. PADRINS LECTORS (ANNEXA. 2n cicle)
El centre col·labora amb diferents activitats de l’escola més propera a l’institut: l’Annexa.
Aquesta activitat inclou: fer de padrins de lectura de diferents alumnes de 2n i 3r de
primària. Cal col·laborar durant 10 tardes de 15:00 a 16:00, amb un total de 10 hores. Es
pot escollir el dia de la setmana.
3. AJUDEM A L’HORT (ANNEXA. Ed. infantil)
El centre col·labora amb diferents activitats de l’escola més propera a l’institut: l’Annexa.
Aquesta activitat inclou: ajudar a l’hort de l’escola, a l’alumnat de P3 i P4. En total són 10
hores, i cal escollir un dia de la setmana de dilluns a dijous, de 15:15 a 16:15
4. ESTUDI ASSISTIT
Des de fa uns quants cursos, un parell de tardes a la setmana la Biblioteca de l’institut
ofereix aquest recurs per fer deures amb professorat del centre.

Aquesta activitat inclou: ajudar a fer deures a nens i nenes de 1r d’ESO. En total cal
col·laborar 5 dilluns o dimarts de 16:00 a 18:00 (total: 10 hores pràctiques).
5. LLIBRES QUE S’ESCOLTEN
Cada vegada l’institut té més alumnat amb problemes de lectura. Per això, amb aquesta
activitat gravem en format àudio llibres de lectura per a nois i noies 1r i 2n d’ESO.
Aquesta activitat inclou: xerrada formativa (dins l’horari lectiu) per part d’algun responsable
de l’activitat, gravació de les lectures (10 hores durant 5 dijous de 16h a 18h).
6. TÈCNICS DE TEATRE (només per a l’alumnat que a 3r ja ho ha estat i que seguirà
sent-ho a 4t)
Cada nivell té un grup de nois i noies que saben com funciona el Teatre (llums, so...).
Aquesta activitat inclou: formar-se com a tècnic de Teatre a les hores de pati, col·laborar
en activitats del centre (dins i fora de l’horari lectiu: preparar l’espai per una xerrada...)
7. DIA A DIA DEL CENTRE (alumnat escollit per l’institut i que necessita tasques
molt pautades i manipulatives)
Aquesta activitat inclou: moure mobiliari de l’institut, supervisar les plantes del centre...,

