
 

 - 1 - 

 

                             

PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

 

Centre: INS PEDRAFORCA 

 

Localitat:  L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT 

 

 

TÍTOL DEL PROJECTE:  Benvinguts i benvingudes a casa nostra 

 

 

 

Nivell acadèmic/curs: 3r ESO 

 

Nombre d’alumnat: 60 

 

Professorat implicat: Professorat de Ciències Socials, de Llengua Catalana, d’Anglès, d’Orientació i d’Aula 

d’Acollida. 

 

Espais curriculars: 

 

□ Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania 

□ Llengua 

□ Ciències Socials 

□ Matemàtiques 

□ Ciències de la naturalesa 

□ Anglès/Llengües Estrangeres 

□ Educació visual i plàstica 

□  Música 

□ Tecnologies 

□  Educació física 

□  Altres: Orientació Escolar 

 

Entitats col·laboradores: L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, Pla Educatiu d’Entorn i LIC. 

 

 

 

                                                          Descripció del projecte 

 

 

 

                                                               Introducció  

 

 

A l’INS Pedraforca arriba cada any alumnat de diferents parts del món que no dominen ni la llengua catalana 

ni la llengua castellana. Es troben desorientats, personal i socialment, i pateixen un dol migratori intens. Amb 

aquest projecte es pretén pal·liar el gran aïllament que pateixen aquests alumnes. 
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                                                     Objectius d’aprenentatge  

 

 

1. Potenciar l’expressió oral en llengua catalana. 

2. Potenciar la llengua anglesa com eina de comunicació. 

3. Fer servir els costums populars de cada cultura d’origen com eina d’intercanvi. 

4. Donar a conèixer el patrimoni cultural català. 

 

Continguts curriculars de les assignatures vinculades. 

 

Ciències Socials 
1. Reconeixement dels drets individuals i col·lectius. Identificació i rebuig de les situacions de 

desigualtat, injustícia i discriminació que afecten persones i col·lectius en el món actual. 

2. Aprendre a relacionar-se amb els altres i a participar en activitats de grup amb actituds solidàries i 

tolerants, valorant críticament les diferències i rebutjant els prejudicis socials, així com qualsevol 

forma de discriminació bassades en diferències de raça, sexe, creences o classe social. 

3. Valorar positivament la diferència entre individus. 

4. Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva, per 

            enriquir la pròpia identitat i afavorir la convivència. 

5. Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials rellevants 

            i proposant solucions i alternatives a través del diàleg, l’empatia i la cooperació. 

      6.   Participar de forma activa en la presa de decisions en assumptes individuals i col·lectius 

            i adquirir el sentit de responsabilitat compartida envers el patrimoni cultural i natural,   

            exercint una ciutadania responsable i compromesa en les comunitats de pertinença. 

 

Llengua catalana 
1. Participació en activitats de relació social i comunicació amb altres entitats, amb l’entorn immediat al 

centre i amb la societat en general. 

2. Valoració de les normes de cortesia i els marcadors lingüístics de relacions socials, 

      com l’ús i selecció de formes de tractament, convencions en el torn de paraula i estratègies 

      d’interacció. 

3. Ús de les diferents estratègies comunicatives de les interaccions. Actitud de cooperació i 

respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit. 

 

 

Llengües estrangeres 
1. Participar en interaccions orals sobre temes coneguts o treballats prèviament, utilitzant les 

estratègies adequades per facilitar la continuïtat de la comunicació i produir un discurs 

entenedor i adequat a la intenció comunicativa. 

2. Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i de descoberta envers la llengua, la cultura i les 

formes de vida diferents a les pròpies. 

3. Mostrar predisposició per al treball col·laboratiu. 

4. Utilització de respostes espontànies i adequades i iniciativa en la formulació de preguntes en 

les situacions de comunicació a l’aula o l’entorn educatiu. 
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                                                       Objectius de servei  

 

Objectius generals: 
1. Acompanyament afectiu de l’alumnat nouvingut. 

2.  Introduir l’alumnat a la llengua catalana. 

3. Potenciar el treball cooperatiu. 

4. Reconèixer l’entorn de l’institut, el barri i la ciutat. 

5. Desenvolupar estratègies de participació. 

6. Potenciar l’empatia entre l’alumnat. 

7. Conèixer els recursos que ofereix l’institut, el barri i la ciutat. 

8. Establir vincles afectius entre les famílies. 

 

Objectius del servei de parelles lingüístiques: 

Per a l’alumnat d’ApS: Per a l’alumnat nouvingut: 

 

1. Afavorir la capacitat d’actuar com a 

agent integrador. 

 

2. Afavorir la comprensió de fenòmens 

d’immigració 

 

3. Conèixer altres realitats socials, 

històriques, geogràfiques i 

lingüístiques, a partir de les 

informacions que ofereixen 

companys i companyes, defugint 

conductes   xenòfobes provocades 

pel desconeixement i els prejudicis. 

 

4. Practicar l’ús del català en   

     contextos no acadèmics. 

 

5. Augmentar la capacitat de reflexió 

sobre els coneixements propis en 

llengua catalana i fer l’esforç 

d’ensenyar-los. 

 

6. Modificar els hàbits d’ús 

interpersonal del català. 

 

7. Potenciar l’autoreflexió i valoració 

del propi esforç davant del treball. 

 

8. Establir contactes personals i 

afectius entre nois i noies del propi 

centre per aconseguir una millora en 

la cohesió social. 

 

1. Augmentar les oportunitats 

d’integració. 

 

2. Augmentar els coneixements 

explícits de la llengua catalana. 

 

3. Accedir a nous coneixements 

respecte de la realitat de Catalunya i 

de la cultura escolar. 

 

4. Millorar la competència 

comunicativa oral en català: la 

llengua s’aprèn parlant. 

 

5. Augmentar la disposició de 

l’alumnat estranger a utilitzar el 

català en contextos normalitzats de 

relació quotidiana. 

 

6. Potenciar l’autoreflexió i valoració 

de l’esforç per parlar català. 

 

7. Establir contactes personals i 

afectius amb nois i noies del propi 

centre a qui segurament no haurien 

conegut. 
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                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  

 

 

Presentació del projecte:  

El desenvolupament del projecte el vinculem a un crèdit d’ApS de 3r d’Eso, de durada trimestral, pel que 

passarà tot l’alumnat d’aquest nivell educatiu. Una vegada plantejat el projecte, treballarem especialment la 

motivació davant els serveis, tenint cura que els nois i noies organitzin i preparin les diferents accions amb 

l’acompanyament del professorat. 

 

1. Expressió oral en català. 

2. Expressió oral en anglès. 

3. Treballar les habilitats cognitives. 

4. Sessió al voltant dels estereotips i els prejudicis. 

5. Dilemes morals. 

6. Alternatives a la violència: l’arbitratge i la mediació. 

7. Diverses sessions per treballar el dol migratori. 

8. Tècniques de comunicació. 

9. Importància de la participació. 

10. Recursos de l’institut., del barri i la ciutat. 

11. Visita al Museu d’Història de la Ciutat. 

 

 

 

                                                          Activitats de servei  

 

 

Activitats relacionades amb les parelles lingüístiques: 
1. Demanar entrevista i col·laboració amb el professorat d’Aula d’Acollida. 

2. Coordinació amb CLIC i LIC. 

3. Elaboració del calendari d’intercanvi. 

4. Tria del lloc adequat pel desenvolupament de l’activitat. 

5. Tria dels temes de conversa. 

6. Elaboració d’una fitxa-guió de cada tema de conversa. 

7. Enregistrament des les converses. 

 

Activitats relacionades amb el recorregut pel barri: 
1. Dissenyar un recorregut pel barri per mostrar els llocs d’interès. 

2. Triar un dia de realització del recorregut. 

3. Participar en la tria de les normes bàsiques relacionades amb aquesta sortida. 

4. Entrevista amb la persona responsable de cadascun dels llocs que es visitaran. 

5. Presentació de cadascuna de les entitats visitades per part de l’alumnat d’ApS. 

 

Activitats relacionades amb la trobada amb les famílies: 
1. Preparació de la presentació del projecte a les famílies d’alumnat ApS i nouvingut. 

2. Planificació de la trobada entre famílies (berenar-tertúlia). 

3. Repartiment de tasques pel berenar-tertúlia. 

4. Elaboració d’un díptic informatiu del berenar-tertúlia. 

5. Trobada de les famílies amb participació de cadascuna d’elles. 
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                                                          Materials i recursos  

 

 

- L’institut aportarà tot el material fungible necessari per la realització de les activitats  

      d’aprenentatge. 

      -    Material per l’enregistrament de les converses de les parelles lingüístiques. 

      -    Ordinadors i projectors de l’institut..     

      -    Demanda d’una persona responsable de cadascuna de les entitats que es visitaran. 

      -    Demanda d’una persona coneixedora de la ciutat i que faci una petita introducció a un tema 

           de fons a la trobada amb les famílies. 

      -    Berenar aportat per les pròpies famílies. 

 

 

 

 

                                                             Temporització  

 

 

- 1 trimestre per grup-classe de 3r d’ESO. 

- 1 sessió de parelles lingüístiques per setmana (8 hores) durant el segon i tercer mes. 

- Al 1r mes, visita guiada per l’institut. 

- Al començament del segon mes, presentació del projecte a les famílies, tant d’alumnat d’ApS com 

nouvingut.  

- A la meitat del crèdit realització de la sortida pel barri i la ciutat. 

- A finals del crèdit trobada de les famílies al berenar-tertúlia. 

 

 

 

                                                       Activitats d’avaluació  

 

 

Els enregistraments seran escoltats posteriorment pels mateixos alumnes i pels professors  amb 

la intenció de fer-los servir com a eina d’autoregulació dels processos de millora i per a 

l’avaluació i el seguiment de l’experiència. 
 

Les sessions seran avaluades per ambdós alumnes tant a  nivell actitudinal, conceptual com 

procedimental. Per dur a terme l’autovaloració, després de cada sessió hauran d’omplir la fitxa 

corresponent i entregar-la al professor que estigui controlant l’activitat. 

 

Els professorat,  a més, avaluarà com els alumnes ApS van introduint en les converses totes 

aquelles estructures que es presenten a la fitxa-guia, així com l’actitud que permet motivar i 

incitar el seu company a la conversa. 

 

Dels alumnes nouvinguts s’avaluarà l’evolució de la capacitat d’expressar-se en català. 

 

A més s’avaluarà el lligam d’afectivitat, de cohesió, d’interès i de respecte que 
s’estableixi entre els participants. 
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                                                     Activitats de reconeixement  

 

 

Reconeixement intern:  
- Nota de l’avaluació corresponent al crèdit. 

- Diploma acreditatiu de participant en el ApS. 

- Entrega oficial del diploma acreditatiu durant la festa de Nada, de Sant Jordi i de final de curs, 

coincidint aproximadament amb la finalització de cada crèdit trimestral. 

 

Reconeixement extern: 
- Col·laboració per part de l’Ajuntament en la trobada amb les famílies, i reconeixement a les persones 

participants. 

 

 

                                                        

                                                      Difusió del projecte  

 

 

Explicació del projecte des de L’H digital, que engloba la ràdio, la televisió, el diari i la pàgina web de la 

ciutat. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 23 d’abril de 2013 


