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PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE S ECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre : Institut Europa 
 
Localitat: L’Hospitalet de Llobregat (BCN) 
 

TÍTOL DEL PROJECTE:  “Art als murs de l’escola Gorn al” 

 
Nivell acadèmic/curs:  
- De l’Institut Europa: Aula Oberta (3r i 4t ESO), PQPI d’Auxiliar de Pintura 
- De l’escola Gornal: alumnes de 6º de primària. 
 
Nombre d’alumnat: 
- Aula Oberta: 7 alumnes 
- PQPI: 12 
-  6º de primària: 15 
 
Professorat implicat: 

- Professora d’Aula Oberta: Rosa Martínez 
- Professor de PQPI d’Auxiliar de Pintura: Joan Yeste 
- Mestra de 6º de primària: Mariam García 

 
Espais curriculars: 

□ Educació per al desenvolupament personal i la ciut adania 
□ Llengua 
□ Ciències Socials 
□ Matemàtiques 
□ Ciències de la naturalesa 
□ Anglès/Llengües Estrangeres 
□ Educació visual i plàstica 
□  Música 
□ Tecnologies  
□  Educació física 
□  Altres 

 
Entitats col·laboradores: 
- Fundació Jaume Bofill 
- Ajuntament PEE (plans educatius d’entorn) 
- Institut Europa 
- Fundació Arranz-Bravo (L’Hospitalet) 
 

Descripció del projecte 
 

Introducció 
 

Realització d’un mural artístic al mur exterior de l’escola Gornal ,a petició del “Grup de Dones del 
Gornal” per commemorar els 100 anys del seu naixement. 
Els encarregats de realitzar aquesta tasca són el alumnes de l’AULA OBERTA i PQPI d’Auxiliar de 
Pintura del nostre institut, en col·laboració amb els alumnes de 6º de primària de l’escola Gornal.  
Davant d’aquest encàrrec considerem necessari conèixer la situació de les dones en països   
subdesenvolupats i comparar-la amb el nostre. 
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Objectius d’aprenentatge 
 

1. Apropar-se a la tasca que fa el “Grup de dones del Gornal” per ajudar a les dones del barri i 
conèixer altres associacions que treballen pels drets de les dones. 
 

2. Conèixer la situació de les dones als països subdesenvolupats, les entitats que treballen pels 
seus drets  i comparar-la amb la del nostre país. 

 
3. Sensibilitzar-se i comprometre's davant de les desigualtats i les injustícies.  

 
4. Aprendre a realitzar murals 

 
Continguts curriculars que es treballaran de les 3 assignatures vinculades:  

Segons Currículum educació secundària obligatòria. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.  
 

 
Educació per a la Ciutadania 
 
1. Identificació i rebuig de  situacions d'injustícia i 
discriminació, per raó de gènere, valorant la 
importància de formes de cooperació  ciutadana, com 
l'associacionisme i el voluntariat. 
 
2. Valoració de la diversitat de les relacions afectives i 
sexuals des del respecte, la confiança, la igualtat i la 
capacitat de decisió, rebutjant els prejudicis els  
estereotips i les relacions basades en el domini de 
l'altre. 
 
3. Comunicació dels sentiments, emocions i opinions 
tot exercitant les habilitats assertives, des del respecte 
per les diferències amb els altres.  
 
4.Reconèixement dels drets de les dones, valoració de 
la diferència de sexes i la igualtat de drets entre ells.  
 
5.Identificació i rebuig de situacions de discriminació i 
violència de gènere. 
 
6. Coneixement i acceptació crítica de la pròpia 
identitat, les experiències personals,el  desenvolupant 
l'autoestima, la capacitat de diàleg i l'empatia.  
 

  
Educació visual i plàstica 
 
1. Identificació dels valors culturals i estètics, valorant 
els seus continguts, entenent-los com a part de la 
diversitat cultural. 
 
2. Utilització de diverses tècniques i recursos artístics 
per representar de forma creativa la realitat, les idees, 
les emocions, els sentiments, les vivències... 
 
3. Comprensió dels conceptes artístics i visuals, així 
com les tècniques i els procediments que permetin la 
necessària competència comunicativa. 
 
4.Expressió creativa, mitjançant les eines del 
llenguatge plàstic. 
 
5. Coneixement i ús de diverses tècniques i 
procediments artístics en les propostes i creacions 
personals i col·lectives. 
 
6. Desenvolupament d’activitats i projectes col·lectius 
que potenciïn les possibilitats 
expressives, crítiques i comunicatives. 
 

   

 
Tecnologies 
 
1.Utilització dels serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades amb la formació. 
 
2. Expressió i comunicació de idees i dades,  utilitzant recursos gràfics i informàtics amb la terminologia i la 
simbologia adients. 
 
3. Utilització dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen informació mitjançant l'ordinador. 
 
4.Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de suports físics o 
virtuals. 
 
5. Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació i els treballs elaborats. 
 

 

 

Art als murs de 
l’escola Gornal 
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                                                       Objectius de servei   
 
 
PQPI: deixar el mur exterior de l’escola Gornal en condicions òptimes  per poder pintar un mural. 
 
Aula Oberta i 6º de primària : Realitzar un mural artístic al mur exterior de l’Escola Gornal per 
commemorar el 100 aniversari de l’associació de Dones, i a l’hora millorar l’aspecte del barri.  
 
 
 
                                         Activitats  d’aprenentatge vinculades al servei  
 
 
Presentació del projecte  
 
La presidenta de l’associació de Dones visita l’institut i fa la petició del servei als alumnes  Explica 
què fa l’associació i anima als alumnes a realitzar un mural  amb sentit crític i solidari però en positiu. 
 
A la classe d’Aula Oberta - Educació per a la Ciuta dania 
 
Activitat : anem al teatre “ obra sobre la violència de gènere” i posterior col·loqui. 
 
Activitat: Presentació del CAID i col·loqui sobre les associacions que treballen pels drets de la dona a 

Barcelona.  
 
Visita al centre CAID 
 
Visionat del documental “Vacios” i debat posterior 
 
Elaborar una llista dels fets discriminatoris cap a les dones que trobem en la nostra societat. 
 
 
A la classe d’Aula Oberta – Educació Visual i Plàst ica 
 
Activitat  per conèixer-se els alumnes de primària i d’Aula Oberta. Fer grups de treball mixtos. 
 
Presentar les tècniques d’art mural, experiències arreu del món i a l’entorn més proper. 
 
Visita a la Fundació Arranz-Bravo i taller de composició mentre escoltem diferents músiques. 
 
Activitat - composició d’un mural sobre cartolina   
 
Activitats referents als conceptes Què volem explicar? i Com ho volem explicar? 
 
Activitat “Quina tècnica triem?” 
 
Activitat “fem l’esbós” 
 
Realitzar el mural 
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A la classe d’Aula Oberta - Tecnologies  
 
Recerca d’informació: què passa en els països pobres amb els drets de les dones. 
 
Elaborar una llista d’organitzacions que treballen als països subdesenvolupats pels drets de les 
dones. 
 
Descarregar, emmagatzemar i classificar les fotos del procés de realització del mural. 
 
Muntar un vídeo en “Movie Maker” amb les imatges recollides. 
 
 
                                                          Activitats de servei  
 
 

• El alumnes del grup de PQPI realitzen el servei com una pràctica real dins de les seves 
activitats de formació i en horari lectiu. 

• Els alumnes de Aula Oberta i 6º de primària pinten també el mural en horari escolar. 
• Elaboració d’un vídeo resum del projecte. 

 
 
                                                          Materials i recursos  
 
 

• Materials didàctics : L’institut Europa aportarà l'equipament necessari per a les activitats 
d'aprenentatge: ordinadors, càmera fotogràfica, projector, etc 

 
• Material fungible i formació a càrrec  de la fundac ió Arranz-Bravo :  es paga amb les 

aportacions econòmiques de l’ajuntament, la Fundació Bofill i l’institut Europa. 
 
 
                                                             Temporització  
 

Setembre 

 
L’associació de Dones fa la petició per a la realització del mural 
S’estudien les possibles associacions col·laboradores. 
Es redacta l’avantprojecte 
 

Octubre  
 
Es contacta amb les associacions i es demanen les subvencions  
 

Novembre -
desembre 

 
Si s’aproven les subvencions, es redacta el projecte definitiu 
 

Gener  
 
Es fa la presentació del projecte als alumnes que han de participar 
 

Febrer- abril 
 
Activitats de formació als alumnes que han de prestar el servei. 
 

Maig  
Realització del mural. Inauguració amb el grup 
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                                                       Activitats d’avaluació  
 
 
Els alumnes han de fer una redacció sobre el projecte,explicant què han aprés i què experiències han 
sigut les més positives. 
 
Per grups de 2 o 3 alumnes, han d’elaborar un PWP de no més de 15 diapositives que reculli les 
condicions de vida de les dones als diferents països, estadístiques, associacions que ajuden a les 
dones i una síntesi en imatges del procés d’aprenentatge i realització del mural. 
 
 
                                                     Activitats de reconeixement  
 
 
Celebració interna al centre educatiu: al pati de l’escola fem una festa amb begudes i pastissos, 
amenitzada amb música. 
 
 
                                                      Difusió del projecte  
 
 
El projecte es penjarà a la web de l’institut i també es publicarà un article al revista del centre. 
 
La Fundació Bofill també fa difusió del projecte a la seva web 
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