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Annex 4. Joves pel barri 
 

L'Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos 

d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el 

qual els participants es formen al treballar en necessitats reals de l'entorn amb 

la finalitat de millorar-lo. 

Com en tot projecte d’aprenentatge servei, hi ha una necessitat social, un servei 

a la comunitat i uns aprenentatges que s’hi deriven. 

 

 

 

 

 

 

Es tracta de proporcionar a l l’alumnat de 1r de batxillerat de l‘Institut Eduard 

Fontserè una doble experiència estretament vinculada i articulada: una formació 

especifica d’iniciació al voluntariat i un període de voluntariat a l’Esplai La Florida 

donant suport als monitors/es en les seves tasques.. 

 

Des de l’any 2005, l’esplai La Florida i l’institut  Eduard Fontserè venem 

desenvolupant una tasca de col·laboració en projectes comuns que van més 

enllà del seguiment pedagògic conjunt de l’alumnat que participa a les activitats 

de lleure de l’esplai. 

Aquesta iniciativa sorgeix ja fa deu anys amb la intencionalitat de ser un projecte 

educatiu amb una clara utilitat social que, mitjançant la formació i l’experiència 

directa, posa a l’abast dels joves del nostre barri eines que facilitin la seva 

participació i la possibilitat d’incidir en el seu entorn per poder millorar-lo.  

  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessitat social Servei a la comunitat Aprenentatges 

Una formació 

específica  

d’iniciació al 

voluntariat  

Un període de 

participació i  

compromís a l’Esplai 

donant  

suport als monitors/es 

Doble experiència 

estretament  

vinculada i articulada 
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La part curricular d’aquest projecte forma part de matèria optativa de 1r de  

batxillerat Estada a l’Empresa,  amb  un total de 70 hores de pràctiques, que 

queden validades  en un conveni de pràctiques . 

 

Aquestes pràctiques introdueixen als joves en el món del voluntariat i els fan 

actuar com a ajudants de monitor a l’esplai a La Florida. 

En el seu marc horari, l’alumnat plega al migdia una hora abans dos dies a la 

setmana. Aquestes dues hores són les que permeten realitzar la formació i el 

servei. 

Els mesos de novembre i desembre es fa la formació al migdia, repartint la classe 

en dos grups iguals. Així mateix, es reparteixen en dos grups per a fer el servei 

al llarg de tres mesos. 

L’objectiu del servei és proporcionar un suport real i útil als monitors en les 

activitats diàries a la secció infantil de l'esplai. 

 

Objectius d’aprenentatge 

 

- Comprendre una necessitat social del barri: el repte del temps lliure dels infants, 

treballant amb ells i així obtenir una visió més completa del seu entorn. 

- Conèixer el món associatiu i del voluntariat, mitjançant del contacte amb l’esplai 

La Florida, veient els diferents estaments i entrevistant-se amb els diferents 

professionals per tal que l’alumne/a adquireixi el coneixement sobre la tasca 

desenvolupada i la seva responsabilitat en el lloc de treball. 

- Reflexionar i interioritzar els valors de la solidaritat, la participació i el 

compromís. 

- Millorar l’autonomia personal, la imaginació, la iniciativa, així com la capacitat 

per plantejar-se reptes i afrontar-los amb optimisme. 

- Exercitar el treball en equip, les aptituds pro socials i els hàbits de convivència. 

- Millorar les habilitats comunicatives.  

- Començar a practicar les pròpies capacitats i habilitats (artístiques, 

organitzatives, d’animació, esportives, dramàtiques, musicals,...) en clau de 

servei als altres. 

- Sensibilització envers temàtiques socials i la importància i necessitat del treball 

voluntari en la nostra societat i entorn més proper 

- Reflexionar i intercanviar experiències sobre la tasca voluntària i els 

aprenentatges que es dedueixen d’aquestes.  

- Comprometre's i participar activament durant tot el procés. 

- Millorar les habilitats i capacitats individuals posant-les al servei dels altres. 

 

 


