
Servei 
comunitari
Compromís amb la ciutadania

Les Entitats interessades en 
participar en el Servei Comunitari 

poden contactar amb:

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt

llam.educacio@llicamunt.cat
Tel. 938 607 220 

Estem al c. Rafael de Casanova, 8. 

Us hi esperem!  



Servei comunitari

Destinataris
Alumnat de secundària obligatòria (4t ESO).

INSTITUT  LLIÇÀ
INSTITUT HIPÀTIA D’ALEXANDRIA 

Objectius
• Adquirir competència social i ciutadana.
• Desenvolupar actitud crítica i compromesa davant la societat.
• Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i 

amb el treball d’equip.
• Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les 

entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves. 
• Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
• Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
•  Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire 

social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, 
cohesionada i arrelada al territori.

Document de compromís
Els centres educatius signaran documents de compromís amb les entitats 
col·laboradores on constin els compromisos adquirits:

• Dates i horaris del servei.
• Tasques a realitzar.
• Desplaçaments
• Elaboració d’un pla de treball conjunt
• Acabament activitat: entitat aportarà informació per l’avaluació de l’alumnat 

i per l’elaboració de la memòria.
• Activitats de difusió de les diferents actuacions.

Què podríem aconseguir?
• Augmentar l’interès de l’alumnat per les necessitats del seu entorn i pels 

col·lectius més vulnerables. 
• Millorar les actituds i els valors de la gent jove 
• Seguir vinculat a l’entitat on han col·laborat
• Augmentar el coneixement del teixit associatiu i les entitats del seu 

entorn.
• Augmentar la participació de la ciutadania en les entitats de l’entorn.
• Potenciar el treball en xarxa (centres, entitats, Ajuntament, serveis edu-

catius..).

Preguntes freqüents
• La durada mínima és de 20 hores, de les quals com a mínim 10 han de ser 

de servei.
• Les hores de servei es realitzaran fora de l’horari lectiu. 
• Autorització escrita dels pares, mares o tutors legals. 
• L’alumnat es podrà desplaçar sol per realitzar el servei. El mitjà de des-

plaçament es farà constar en l’autorització i en la programació general anu-
al de centre. 

• L’alumnat està cobert per l’assegurança escolar en cas d’accident a 
l’entitat o in itinere.

• El Departament d’Ensenyament signarà convenis amb les entitats que 
col·laborin amb els centres de titularitat pública (Departaments de la Gene-
ralitat, Ajuntaments, Federacions d’entitats, Entitats...)

Finalitat
Garantir que l’alumnat de 4t d’ESO: 

• Experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic. 
• Aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania
• Apliqui el seus coneixements i capacitats al SERVEI A LA COMUNITAT


