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PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre:INS  Eduard Fontserè 
 
Localitat: L’Hospitalet de Llobregat 
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE: Joves lectors 
 

 
 
Nivell acadèmic/curs: 4rt ESO 
 
Nombre d’alumnat: 60 alumnes per  trimestre 
 
Professorat implicat: departament llengües, orientació, socials 
 
Espais curriculars: 
 

x□ Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania 
x 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  
 

Els alumnes, en l’assignatura de llengua, treballaran les diferents lectures que proposa el 
departament didàctic. La finalitat és que tots els nois implicats millorin la comprensió lectora i 
consolidin els hàbits lectors 
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                                                     Objectius d’aprenentatge  
 

1- Millorar la comprensió lectora 
2- Millorar la mecànica de la lectura: dicció, entonació i ritme correctes 
3- Adquirir vocabulari 
4- Millorar l’expressió oral 
5- Conèixer les diferents tipologies textuals 
6- Gaudir de la lectura com a fons de plaer i d’aprenentatge 
7- Fomentar la iniciativa personal 
8- Desenvolupar progressivament l’autonomia lectora i la consideració de la lectura com a font 

de coneixement del món i d’un mateix 
9-  Prendre consciència de les pròpies habilitats i capacitats per desenvolupar una tasca 

 

                                                     
                                                       Objectius de servei  
 

1- Treballar la cooperació entre els diferents cursos 
2- Educar en la responsabilitat i el compromís 
3- Potenciar l’autoestima 
4- Reforçar l’empatia 
5- Servir com a models als alumnes de cursos inferiors 

 

 
                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei  
 

1- Adquisició d’una dicció adequada 
2- Coneixement del vocabulari emprat 
3- Comprensió dels textos treballats 
4- Coneixement dels diferents tipus de text 
5- Coneixement dels gèneres literaris 

 

 
                                                          Activitats de servei  
 

Les activitats del servei es faran en hores d’ètica pels alumnes de 4rt i de llengua per els alumnes 
de primer. Al ser una activitat trimestral, els alumnes de 4rt, prepararan al llarg del primer mes, les 
activitats d’aprenentatge vinculades al servei al voltant del llibre de lectura  i, els dos mesos 
següents compartiran modelatge amb els alumnes de primer. 
Elaboraran una guia d’activitats de comprensió lectora per desenvolupar amb els alumnes tutelats 
 

 
                                                          Materials i recursos  
 

 
llibres de lectura 
diccionaris suport paper i digital 
dossier d’activitats 
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                                                             Temporització  
 

Juny- juliol : preparació del professorat. Els professors de llengües estudien el projecte i fan 
recerca de les lectures . 
Setembre: continua la preparació del professorat 
Octubre: Preparació amb el grup: es presenta el projecte al grup i s’inicia el treball de les activitats 
d’aprenentatge i les activitats de la preparació del servei 
Novembre- desembre: realització del servei amb el grup . Avaluació i propostes de millora 
Gener- març :repetició del procés 
Abril- juny : repetició del procés 
 

 
                                                       Activitats d’avaluació  
 

Avaluació de l’aprenentatge 
1- Llegir en veu alta amb bona dicció i entonació correcta un text. 
2- Realitzar una comprensió lectora del text llegit 
3- Contestar preguntes de vocabulari 
4- Realitzar un resum oral del text llegit 

 
Avaluació del servei 

1- Identificar les dificultats del servei i  propostes de millora 
2- Valorar la interacció  i treball dels alumnes de diferents cursos 
3- Autoavaluació 

 

 
                                                     Activitats de reconeixement  
 

 
 Els alumnes i professors que han participat en el projecte faran una festa de germanor a final de 
curs.  
 

 
                                                        
                                                      Difusió del projecte  
 

 
Es  difondrà per tot el centre amb cartells . 
 
 
 

 


