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PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre: Institut Bellvitge 
 
Localitat: L’Hospitalet de Llobregat 
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE: ensenyar a estampar 
 

 
 
Nivell acadèmic/curs: 1r/2n Batxillerat 
 
Nombre d’alumnat: 25 alumnes 
 
Professorat implicat: Ana Recio Macho 
 
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 

 
Entitats col·laboradores: 
 
 
 

                                                          Descripció del projecte 
 
 
 
                                                               Introducció  
 

 
L’Institut Bellvitge és l’únic centre de la ciutat amb el Batxillerat Artístic. És per això que proposem 
una activitat artístico-creativa que permetrà al nostre alumnat mostrar tècniques d’estampació 
apreses i es dirigiran a adults interessats en aprendre-les a l’Aula de Cultura de la Bòbila. 
 
El grup classe implicat serà el que realitza 1r de Batxillerat, modalitat Arts, el curs 2012-13. Aquest 
grup d’alumnes farà 2n de Batxillerat durant el curs 2013-14, any en què es realitzarà l’activitat. 
Serà un grup de 20 a 25 alumnes, dividits en cada sessió en grups de 4 ó 5 alumnes. 
 
El nombre de persones a les quals va dirigit serà un grup de 15 a 18. 
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                                                     Objectius d’aprenentatge  
 

- Mostrar a l’alumnat que els continguts apresos a classe tenen utilitat pràctica en la 
comunitat. 

- Sensibilitzar als adults vers la realització d’un procés artístic i creatiu. 
- Adquirir un compromís amb tot el procés. 
- Desenvolupar les habilitats manuals i psicomotrius tant de l’alumnat com dels adults 

participants. 
- Reflexionar sobre la realització del servei a la comunitat i els aprenentatges assolits. 
- Desenvolupar un pensament flexible i creatiu. 

 

                                                     
                                                       Objectius de servei  
 

- Aprendre a utilitzar tècniques d’estampació amb un sentit crític i artístic alhora. 
- Millorar la relació social entre generacions diferents. 
- Afavorir l’expressió personal i la creativitat a través de l’experiència personal. 
- Desenvolupar un pensament flexible i creatiu. 
- Aconseguir un resultat final tangible als sentits. 

 

 
                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  
 

- Introduir les diferents tècniques de gravat i estampació. 
- Distingir diferents tipus de tècniques d’estampació en obres d’artistes coetanis (Guinovart, 

Tàpies, Viladecans, Anzano,....). 
- Aprendre a treballar la trepa, el positiu i el negatiu. 
- Investigar diferents tipus de textures. 
- Desenvolupar un procés creatiu davant del concepte del “Bosc cremat”. 

 

 
                                                          Activitats de servei  
 

- Treballar la trepa fent positiu i negatiu d’una patata. 
- Fer sèries de diferents grandàries. 
- Treballar un mostrari de textures amb la tècnica del collage amb dos motius diferents, 

natura i costura. 
- Realització d’un monotip inspirat en “El bosc cremat”.  

 
 

 
                                                          Materials i recursos  
 

RECURSOS 
- Imatges i vídeos de les obres dels artistes. 
- “Llibre de lectura”, Josep Pla. 

 
MATERIAL 

- Tintes a l’aigua 
- Paper de gravat 
- Matrius de fusta o linòleum 
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- Tòrcul 
- Corrons 

 
                                                             Temporització  
 

 
10 a 12 hores 
 
 

 
                                                       Activitats d’avaluació  
 

- ALUMNES:  
        Prova d’avaluació en el curs 2012-13 que valora l’aprenentatge dels continguts 
(reconeixement de la tècnica, descripció acurada de les obres,...).  
- ALUMNES I ADULTS:  

              Enquestes que valorin el grau d’aprenentatge i satisfacció. Curs 2013-14.  
              Valoració del resultat final. 
 

 
                                                     Activitats de reconeixement  
 

- Diploma de reconeixement 
- Valoració positiva en una de les matèries de modalitat d’Arts. 

 

 
                                                        
                                                      Difusió del projecte  
 

 
- Tríptics d’informació de l’Aula de Cultura de realització del curset. 
- Exposició del procés i resultat final a l’Aula de Cultura i a l’Institut. 
- Difusió a través d’un bloc creat a tal efecte. 
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