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PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre:  COL·LEGI PARE ENRIC D’OSSÓ 
 
Localitat: L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE: COOPEREM PER COSTA DE MARFIL 
 

 
 
Nivell acadèmic/curs: 3r i 4t d’ESO 
 
Nombre d’alumnat: 130 alumnes 
 
Professorat implicat:  
 
Espais curriculars: 
 

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

 
Entitats col·laboradores: FUNDEO (Fundación Enrique de Ossó) 
 
 
 

                                                          Descripció del projecte 
 
 
 
                                                               Introducció  
 

 
Col·laborar amb l’ONG FUNDEO per tal d’aconseguir recursos destinats a millorar les condicions 
de 10 joves estudiants i el seu centre de formació (Centre de Formació Técnica Femenina de 
Man). En aquest projecte participarà, principalment, el segon cicle d’ESO, però també participaran, 
de manera puntual, altres cicles i etapes del centre (EI, EP, primer cicle ESO, Batxillerat) així com 
el claustre i l’AMPA. 
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                                                     Objectius d’aprenentatge  
 

 
Es treballaran des de diferents àrees: 
 

 Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania 
Comprendre la importància d’unes condicions mínimes per accedir al dret a l’educació 
Prendre consciència de la situació de desigualtat d’alguns paisos africans 
Conèixer la tasca d’una ONG 

 Llengua 
Treballar la competència comunicativa a diferents nivells i en diferents situacions  

 Ciències Socials 
Conèixer la realitat històricosocial de Costa de Marfil. 
Identificar la situació actual de Costa de Marfil com una conseqüència del post-colonialisme. 

 Matemàtiques 
Fer un pressupost. 

      Calcular els recursos necessaris per a dur a terme dos projectes de cooperació per al          
desenvolupament. 

 Ciències de la naturalesa 
Conèixer les características medioambientals de Costa de Marfil. 
Investigar sobre les malalties pròpies de la zona i la seva prevenció 

 Anglès/Llengües Estrangeres 
Investigar a propòsit de la realitat llingüística de Costa de Marfil 
Preparar documents i videoconferencies en anglès i francès. 

 Educació visual i plàstica 
Preparar campanyes de recollida de fons fent logotips, rètols, cartells,... 
Fabricar polseres 

 Educació física 
Organitzar una cursa solidària 

 
 
 
 

                                                     
                                                       Objectius de servei  
 

1.-Es tracta d’aconseguir una beca a 10 joves entre 10 i 21 anys per tal que puguin residir en 
l’internat de FUNDEO a Costa de Marfil, i facilitar així ser escolaritzades en el Col·legi o en el 
Centre de Formació Tècnic Femení. 
 
2.-Recollir els recursos necessaris per a rehabilitar els espais convenients de l’internat: 
habitacions, dutxes, wc, per acollir el major nombre de noies i per respondre a les necessitats 
actuals. 

 
                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  
 

 Visionat d’un documental sobre Costa de Marfil 

 Xerrades amb voluntaris que hagin treballat a Costa de Marfil 

 Videoconferències amb estudiants destinataris del servei 

 Confecció d’un pressupost 

 Traducció de documents a l’anglès i el francès 
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 Disseny d’una campanya de recollida de fons mitjançant cartells, logotips.,,, 

 Organització d’una cursa solidària 
 
 

 
                                                          Activitats de servei  
 

 Campanya de sensibilització a la comunitat educativa del centre 

 Campanya de la fam 

 Recollida de fons a partir de la venda de polseres confeccionades pels alumnes 

 Cursa solidària  

 Festa del compartir 
 
 
 

 
                                                          Materials i recursos  
 

 Ordinadors 

 Pissarra digital 

 Documental sobre Costa de Marfil 

 Mapes 

 Bibliografia sobre la realitat africana 

 Material propi de visual i plàstica  

 Material propi d’una cursa esportiva 
 
 

 
                                                             Temporització  
 

 PRIMER TRIMESTRE 
Explicació del projecte 
Organització i distribució dels grups 
Preparació de les campanyes 
Comunicació amb l’ONG i persones destinatàries 

 

 SEGON TRIMESTRE 
Divulgació i difusió de la realitat i les necessitats de Costa de Marfil i del centre destinatari. 
Investigació de les condicions de vida i les necessitats de les 10 joves destinatàries. 
Investigació de les característiques arquitectòniques i materials del centre de formació 
Preparació d’un pressupost i càlculs d’estimació. 
Confecció de polseres 
Disseny de la cursa solidària 

 

 TERCER TRIMESTRE 
Implementació de les campanyes de recollida de fons: 

- Venda de polseres 
- Cursa solidària 

      Recompte del recapte i càlcul de desviacions 
      Valoració del projecte 
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                                                       Activitats d’avaluació  
 

 Valoració del projecte per part del professorat implicat 

 Avaluació curricular de cada alumne 

 Valoració del projecte par part de l’alumnat (2n cicle ESO) 

 Autoavaluació per part del alumnat 

 Propostes de millora del projecte 
 
 
 

 
                                                     Activitats de reconeixement  
 

 

 Fer un acte de reconeixement informant dels resultats obtinguts mitjançant 
videoconferència amb Costa de Marfil 

 Atorgar un certificat de participació en el projecte 
 

 
                                                        
                                                      Difusió del projecte  
 

 
 

 Publicació a la revista trimestral del centre 

 Publicació a la pàgina web del centre 

 Notícia a la ràdio local 
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