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FINALITAT 

      SERVEI COMUNITARI 

Entorn

escolar

Centre 

educatiu

Alumnat
Secundària obligatòria

Currículum
Servei a la
comunitat

SERVEI COMUNITARI
Aprenentatge i servei

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. 

 

Destinataris 

Alumnat de secundària 

obligatòria (3r i 4t ESO) 

Centres públics i 

concertats de Catalunya 
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• Per coherència educativa.   

 

     SERVEI COMUNITARI  

altament qualificats  
altament compromesos  
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      SERVEI COMUNITARI 

Adquirir la competència social i ciutadana, establerta 

en el DECRET 143/2007, del 26 de juny 

Desenvolupar l’article 79.1.e) de la Llei educació de 

Catalunya 12/2009 del 10 de juliol (LEC) 

•Per coherència amb el marc normatiu 

http://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm
http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/lleieducacio.pdf
http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/lleieducacio.pdf
http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/lleieducacio.pdf
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SERVEI COMUNITARI - Per què?  

UN PROJECTE ARREL IDENTITARIA I AMB VISIÓ 

INTERNACIONAL 

Estats Units 

Argentina 

Mèxic 

Alemanya 

Catalunya 

Països  

Baixos 

Suïssa 

• Per coherència amb la nostra i altres 

realitats 
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OBJECTIUS 

     SERVEI COMUNITARI  

• 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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COM?  
 
Amb la proposta educativa d’Aprenentatge  Servei (Aps) 
i des del currículum 
 

       SERVEI COMUNITARI  

Aprenentatge 

Servei 
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Implementació 

1108 centres 

educatius 

SERVEI COMUNITARI- Desplegament 
 

 

Desplegament a tot Catalunya - 5 anys  

 

Curs 2014/2015 Curs 2017-2018 Curs 2015/2016 Curs 2016/2017 Curs 2018-2019 

 

Implementació 

905 centres 

educatius 

 

Implementació 

700 centres 

educatius 

 

Implementació  

500 centres 

educatius 

 

Implementació  

300 centres 

educatius 

Publicació 

Decret  

currículum de 

secundaria 

(desplegament 5 

anys) 

Curs 2019-2020 

Estratègies de desplegamet 
• Publicació del Decret de currículum 

• Formació de formadors (CRP). Formació de 

centres.  

• Cerca de partenariat  

• Designació de figures de referència i estratègies de 

reconeixement: 

                                  - Referent de centre – 1 per centre educatiu                  

                                  - Referent dels serveis educatius – 1 per SE 

                                  - Referent dels Serveis Territorials -10 

Previ al desplegament 

• Estudi del marc internacional. 

• Elaboració de document marc, 

orientacions i recursos de suport 

• Pilotatge a 152 centres 

educatius. 

• Avaluació del pilotatge. 
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SERVEI COMUNITARI- Fase experimental 

Formació Implementació 

Curs 2012/2013 89 centres educatius + entitats 

implicades 

Curs 2013/2014 63 centres educatius + entitats 

implicades 

89 centres educatius 

118 projectes 

Curs 2014/2015 167 centres educatius + 

entitats implicades 

48 centres educatius 
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Moltes gràcies. 


