SERVEI COMUNITARI
QUÈ ÉS?
El Servei Comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria, és una acció educativa,
en el marc del currículum obligatori, que vol promoure que els alumnes 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.
OBJECTIUS
➢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.
PRINCIPIS QUE REGEIXEN EL SERVEI COMUNITARI
1. Educació en valors. Una acció educativa basada en l’experiència, la vivència i la construcció
d’hàbits i valors.
2. Participació activa i democràtica. La participació activa de l’alumnat en un servei que es duu a
terme en benefici de la comunitat
3. Resposta a les necessitats socials emergents. L’atenció de necessitats reals i sentides per la
comunitat.
4. Treball en xarxa i corresponsabilització. El treball en xarxa dels diferents agents educatius d’un
territori a partir d’uns objectius compartits.
5. Millora constant. Indicadors que permetin fer un seguiment i elaborar propostes de millora.
ÀMBITS
➢Acompanyament i suport a l’escolarització
➢Suport a necessitats bàsiques
➢Intercanvi generacional
➢Medi ambient
➢Participació ciutadana
➢Patrimoni cultural
➢Projectes de solidaritat i cooperació
➢Preservació i manteniment del medi urbà
➢Lleure

VALORS I ACTITUDS QUE PROMOU
➢Actitud crítica
➢Compromís
➢Responsabilitat
➢Participació
➢Esforç
➢Respecte
➢Diàleg
➢Solidaritat
➢Integritat
➢Honradesa
SERVEIS COMUNITARIS QUE ES REALITZEN DURANT AQUEST CURS 2021-22
➢Consell de participació adolescent. Ajuntament de Mollerussa
➢Cap nen sense joguina. Campanya joguines. Creu Roja
➢Mediació escolar: servei d’atenció a la infància. Creu Roja
➢Venda i organització de roba. Càritas
➢Projecte solidari
➢English for fun
➢Dinamització de patis
➢Escola verda
➢Parelles lingüístiques
➢Patis per la convivència
➢Organització de festes i/o activitats diverses en el centre
➢Recull fotogràfic
➢Robòtica

