
Una proposta de guió per fer un projecte d’Aprenentatge 
servei

1. Targeta d'identitat del projecte (el "DNI")

Es tracta de resumir els trets principals del projecte en una pàgina:

 quin tipus de projecte de servei farem? (social, cultural, ambiental...).

 quina necessitat social volem atendre? (qué justifica aquest projecte).

 en què consistirà el servei? (dos línies màxim de síntesi)

 amb quines entitats socials, altres centres educatius o institucions treballarem?

 quines activitats bàsiques farem dins i fora de l'aula?

 quina ubicació li donarem en el currículum? (vinculat a una matèria, a més d'una, 
transversal...)

 quin valor acadèmic li donarem? (obligatori, no obligatori, recomanat, puja nota...)

 ...

 ...

2. Objectius educatius i de servei

Es tracta d'ordenar els objectius educatius que ens proposem:

 els objectius d'aprenentatge: són els objectius educatius, de comportament o continguts 
curriculars que ens proporciona el projecte de servei. 

 els objectius de servei: són els resultats concrets i tangibles que devem alcanzar, allò 
que podem oferir a l'organització externa (si l'hi ha) que impulsa el servei.

 els objectius individuals: el que esperem de cada noi i noia quant a aprenentatge i quant 
a servei.

 els objectius de grup: el que esperem del grup i la seva dinàmica (cohesió, autoestima 
grupal, reforç amistat, integració...).

 ...

 ...



3. El  treball en xarxa

Es tracta de resumir les relacions, interrelacions i la coordinació amb les entitats i 
institucions amb les quals anem a treballar en el projecte.

 què aporta cada entitat i qui és la persona responsable amb la qual ens coordinarem?.

 quins acords previs hauríem de pactar?

 quin contacte mínim hauríem de garantir a nivell de reunions, entrevistes, correu 
electrònic, etc.?

 ...

 ...

4. La relació amb les famílies

Les famílies dels nois i noies no només han d'estar informades, sinó que han de donar el 
seu consentiment per a les accions de servei que es realitzen fora del recinte escolar o de 
l'entitat. 

Per això i per la motivació del grup, és important que, a més d'informades, les famílies 
estiguin contentes amb el projecte, li trobin sentit. Només així podran col·laborar eficaçment 
que aquest sigui un èxit i que els moments difícils i de màxim esforç se superin sense 
desercions. Per tant, cal pensar:

 organitzarem una reunió especial per explicar el projecte? Aprofitarem una reunió 
ordinària?... En qualsevol cas, cal fer-ho abans d'executar el servei amb el grup o grup-
classe.

 què és l'essencial que explicarem a les famílies i amb quins arguments defensarem la 
importància educativa de l'experiència?.

 hem de motivar i convèncer de manera particular a alguna família especialment reticent 
o prejuiciosa?

 cóm poden col·laborar les famílies?

 amb quines famílies podem comptar com aliades?

 ...

 ...

5. Els requisits previs de tipus formal

Probablement l'execució del servei exigirà algun tipus d'autoritzacions i mesures de 
seguretat, com per exemple:

 autoritzacions de les famílies per a les sortides i treball fora del recinte escolar o l'entitat.

 permisos municipals si el servei comporta alguna actuació en la via pública.

 notificacions a les autoritats competents en cas de pernoctació, ús d'albergs, cases de 
colònies o zones d'acampada, quan la normativa ho exigeixi.

 assegurança de responsabilitat civil: confirmar que el que posseeix l'escola o entitat 
d'educació no formal cobreix prou les eventualitats que el servei proporciona.

 ...



6. Aspectes organitzatius

Impulsar un projecte de servei alterarà d'alguna manera la nostra rutina organitzativa, de 
l'equip educatiu i del centre educatiu, per la qual cosa caldrà preveure:

 els horaris: què passarà en horari lectiu i què passarà fora d'ell? quins canvis caldrà fer? 
què implica a nivell de tot el centre educatiu?.

 el calendari: quins ajustos haurem de fer? què implica a nivell de tot el centre educatiu?.

 els recursos humans:  caldrà la col·laboració d'algú més dins del centre educatiu?

 necessitem suport d'un altre tipus?.

 quins materials i quina infraestructura  necessitarem? En dispossem del necessari dins 
del centre educatiu o l'entitat social amb la que treballem? Cal aconseguir-ho, comprar-
ho o llogar-ho?

 ...

 ...

7. Pressupost

El projecte de servei té un cost. Un cost que no tindria la institució si el projecte no es 
desenvolupés, per tant, un cost que caldrà calcular, veure com s'assumeix i com es controla. 

És possible que una part de les despeses els puguin assumir les famílies (per exemple la 
despesa de desplaçament, si no és molt elevat); unes altres despeses poden estar 
contemplats dins del pressupost ordinari de la institució; i potser existeixin despeses per als 
quals no disposem de recursos clars. No obstant això, encara que el cost total del projecte 
fos assumit sense problemes, és interessant detallar-lo cara a futurs ajustos i valoracions.

Per tant, hem de preveure:

 despeses de desplaçament.

 despeses de materials que cal comprar i despeses derivades de l'activitat o acció de 
servei a realitzar.

 despeses de lloguer d'equipament o d'infraestructures que no es tenen.

 despeses complementaris (fotografia, difusió del projecte, celebració del mateix, etc.).

 despeses del treball en xarxa: potser calgui compensar econòmicament alguna de les 
aportacions de les entitats amb les quals anem a treballar, o preveure extres (cafés, 
pastes... per a les reunions).

 qui controlarà el pressupost i com ho farà.

 ...

 ...



8. Etapes de treball amb el grup d'infants o adolescents

Abans de començar a treballar amb els nois i noies hauríem de definir, amb flexibilitat, el que 
farem amb ells en cadascuna de les etapes i fases de planificació, execució i avaluació. 

Es tracta d'imaginar-nos el desenvolupament del projecte de manera que serveixi per 
orientar-nos, però no per encotillar-nos, ja que el servei exigirà una bona dosi de cintura i de 
reflexos per adaptar-nos a reptes quotidians.

Aquesta previsió podria intentar donar resposta a les qüestions següents:

En l'etapa de preparació amb els nois i noies: 

 Com els motivarem? Amb quines activitats, estratègies o recursos?

 Com podran diagnosticar el repte o problema i com podran definir el projecte de servei? 
Amb quines activitats, estratègies o recursos?

 Quina serà la millor manera d'organitzar el treball de preparació del projecte? Quines 
responsabilitats es repartiran els nois i noies, quins equips o quines comissions d etreball 
caldran?

 Com percebran, abans de començar el servei, que planificant ja han après molt? Amb 
quines activitats, estratègies o recursos?

 ...

 ...

En l'etapa d'execució amb els nois i noies:

 Quines activitats faran a l'aula i quines activitats de servei faran fora de l'aula?

 Com assegurarem el compromís quotidià en el servei per part del grup? Passarem llista? 
Farem servir algun tipus de control?

 Com estimularem l'acord i complicitat amb l'entorn mentre duri el servei?

 Com registrarem, comunicarem i difondrem el que estem fent i els seus resultats? Com 
s'assabentarà el poble, les famílies, els veïns, els mitjans de comunicació?

 Com percebran, durant l'execució del servei, que estan aprenent molt de la pràctica? 
Amb quines activitats, estratègies o recursos?

 ...

 ...

En l'etapa d'avaluació amb els nois i noies

 Com podran percebre i avaluar els resultats del servei? Amb quines activitats, 
estratègies o recursos?

 Com podran percebre i avaluar els resultats d'aprenentatge? Amb quines activitats, 
estratègies o recursos?

 Com podran plantejar-se la continuïtat o perspectives del projecte? Amb quines 
activitats, estratègies o recursos?

 Com celebrar el final del projecte? Amb quines activitats, estratègies o recursos?

 ...



 ...

9. Preveure el nostre paper educador

Abans d'emprendre el projecte cal que pensem com anem a situar-nos els educadors. De 
fet, no només estarem actuant com educadors, sinó, fins a cert punt, com dinamitzadors 
socials, tot i que treballem en xarxa amb entitats que ja assumeixen aquesta funció.

 Què puc aportar com a educador?

 Quina preparació complementària necessito per dur a terme aquest projecte?

 Quines serien les principals dificultats que hi veig en el projecte?

 Què vull aprendre jo mateix de tot plegat?
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