
Premis Aprenentatge-Servei 2015 

Model de document del projecte per presentar a la convocatòria 

 

Requisits 

a) Per accedir a la convocatòria cal presentar un document que descrigui el projecte, juntament 
amb el formulari de sol·licitud de participació, ambdós en format digital acompanyats d'un 
vídeo de l'experiència. 

b) En qualsevol cas, cal que sigui un projecte que s'hagi dut a terme a la pràctica, no d'una idea 
encara pendent de concretar. 

c) El document no ha d'excedir les 12 pàgines ni més de 20.000 caràcters, comptant espais. 

d) Podrà incorporar esquemes, fotos i tota mena d'il·lustracions sempre que no se superi ni el 
nombre de pàgines ni el nombre de caràcters. 

e) El document ha de descriure necessàriament els 12 apartats que es detallen a continuació: 

1. Sinopsi del projecte. 

2. Fitxa tècnica. 

3. Necessitat social que atén el projecte. 

4. Objectius d'aprenentatge i vinculacions curriculars. 

5. Objectius del servei a realitzar. 

6. Treball en xarxa que requereix el projecte. 

7. Calendari i descripció de les fases del projecte 

8. Activitats d'aprenentatge i de servei. 

9. Celebració. 

10. Difusió. 

11. Pressupost, recursos humans i materials. 

12. Avaluació del projecte. 

 

Orientacions per a redactar el projecte 

1. Sinopsi del projecte (ha de coincidir amb la informació del formulari d'inscripció) 

Breu i clara introducció al projecte, no superior als 700 caràcters, en la qual es descriu 
resumidament el servei que duen a terme els i les participants així com l'aprenentatge bàsic que 
s'aconsegueix. 

  



2. Fitxa tècnica (ha de coincidir amb la informació del formulari d'inscripció) Títol del projecte: 

 Nom del centre o entitat, responsable i dades (adreça, població, codi postal, telèfon, NIF, 
correu electrònic del centre)  

 Persona responsable i correu electrònic de la persona responsable: 

 Enllaç del vídeo que acompanya el projecte: 

 Curs/edat i nombre dels infants i/o joves participants:  

 Matèries o espais curriculars: 

 Nombre i característiques de les persones destinatàries del projecte: 

 Entitats/Institucions que col·laboren impulsant el projecte:  

 Àmbit del servei: 

 

3. Necessitat social que atén el projecte. 

Breu descripció del repte, problema o necessitat social concreta (cultural, assistencial, educativa, 
mediambiental, sanitària, drets humans...) en què incideix el projecte i sobre el qual treballen els i 
les participants. 

Exemples: incidència dels accidents de trànsit a la nostra població, augment dels casos de 
malnutrició, degradació del nostre entorn natural, situació d'aïllament de la gent gran, 
desconeixement del patrimoni arquitectònic per part de la població... 

 

4. Objectius d'aprenentatge i vinculacions curriculars. 

Citar aquí els objectius educatius centrals del projecte. Recomanem citar de manera succinta i 
clara només els més importants. 

Relacionar el servei que es realitza amb els continguts de les matèries acadèmiques o espais 
curriculars en els quals se situa el projecte, o bé, en el cas d'entitats socials, amb les àrees 
educatives que li són pròpies. Recomanem expressar aquesta relació en un esquema. 

 

5. Objectius del servei que es realitza 

Citar aquí els resultats tangibles i actuacions concretes que cal assolir a través del servei. 

Exemples: construir 20 caixes niu i col·locar-les al bosc; organitzar un taller de música amb els avis 
i elaborar amb ells un cançoner; elaborar un vídeo de promoció i organitzar 7 visites guiades al 
monument X... 

 

6. Treball en xarxa que requereix el projecte 

Citar aquí les entitats, centres o institucions que comparteixen el projecte, explicant quin és el seu 
paper en ell i com es coordinen entre elles. 

 

7. Calendari i descripció de les fases del projecte 

Presentar un esquema temporal del desenvolupament del projecte amb una breu descripció de les 
fases d’aquest. 



8. Activitats d'aprenentatge i de servei 

Descriure les principals activitats d'aprenentatge directament vinculades al projecte així com les 
activitats i tasques del servei. En el cas d'un projecte de protecció i difusió d'un parc públic: 

Exemple d'activitats d'aprenentatge: Citar les activitats de coneixement del parc públic, visita de la 
brigada municipal de parcs i jardins, anàlisi del deteriorament, reflexió sobre les causes i 
conseqüències, etcètera. 

Exemple d'activitats de servei: Citar les activitats de disseny, organització i posada en pràctica de 
la campanya de neteja de la zona i de difusió del seu valor entre el veïnat, etcètera. 

 

9. Celebració 

Descriure com es mostra/celebra el resultat del projecte: festa, acte de reconeixement, trobada 
amb els destinataris, espai en les activitats de final de curs del centre... 

 

10. Difusió 

Descriure quins mitjans i estratègies s’han utilitzat per aconseguir la difusió del projecte: web, 
xarxes socials, premsa, díptics, televisió... 

 

11. Pressupost, recursos humans i materials 

Resumir el pressupost del projecte, citant els recursos que mobilitza el centre o entitat per fer-lo 
possible: docents, voluntariat, persones col·laboradores, suport institucional, subvencions o 
convenis, recursos de l'entitat destinatària, etcètera. 

 

12. Avaluació del projecte 

Citar les conclusions de l'avaluació realitzada del projecte, tant en la seva dimensió pedagògica 
com en la seva dimensió de servei (si s'han assolit o no els objectius proposats, si s’han superat les 
dificultats detectades...)  esmentant el nivell de participació dels protagonistes, l'entitat social o les 
persones destinatàries 


