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COMPROMÍS SOCIAL 
 
 
 

 
 

 
DADES DEL CENTRE  

Nom del centre Salesians Sant Vicenç 

Adreça Carrer de Rafael Casanova 132 

Codi postal 08620 

Localitat Sant Vicenç dels Horts 

Telèfon 936562058 

Adreça electrònica ces.salesianssv@salesianssv.org 

Servei territorial Carrer de Rafael Casanova 132 

 
 
 
BREU RESUM DE LA PRÀCTICA 

Aquesta pràctica és una proposta voluntària d’ApS (Aprenentatge - Servei)  per complementar els continguts 
d’Educació per a la Ciutadania de 1r de batxillerat. Té com a finalitat l’educació en la justícia i la solidaritat. 
Consisteix en unes sessions preparades per tal de desvetllar la consciència crítica enfront realitats injustes 
del nostre món; unes altres sessions de suggeriment d’hàbits i actituds personals coherents amb la 
convivència social i mediambiental; i un seguiment personalitzat de promoció del voluntariat en entitats de 
l’entorn. 



 

 
 
 
ÀMBITS D’ACTUACIÓ  

 
Curs/ Entorn 

Batxillerat 

Currículum/ Gestió  i organització 

 
ÀREES/MATÈRIES/MÒDULS 

Filosofia. Educació per a la Ciutadania. Religió 

 
COMPETÈNCIES 

Autonomia i iniciativa personal; sobretot en d'actituds de comprensió, cooperació i solidaritat amb persones 
dependents i col·lectius en situacions desfavorides; 
  
Social i ciutadana; sobretot en: 

- la identificació, anàlisi i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació, desigualtat i 
injustícia social en el món 

- l’anàlisi de les causes i conseqüències dels conflictes a nivell mundial. 
- La interpretació crítica de la realitat a través dels mitjans de comunicació, inclòs el llenguatge 

publicitari, per tal de desenvolupar capacitats d'elecció responsables. 

 
 
DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA 

Curs acadèmic 1r de batxillerat 

Punt de partida És l’aplicació d’un projecte d’ApS (Aprenentatge Servei) amb els seus elements 
més característics: 

La voluntat d’educar en el valor de la justícia i solidaritat i de promocionar el 
voluntariat. 

La necessitat de persones voluntàries en moltes entitats de l’entorn. 

La implicació en entitats de l’entorn. 

Objectius • Desvetllar la consciència crítica enfront realitats injustes del nostre món. 
• Suggerir hàbits i actituds personals coherents amb la convivència social i 

mediambiental 
• Promocionar el voluntariat i el compromís solidari. 

Desenvolupament de 
l’experiència 

Són 8 sessions de treball més el seguiment individual (per alumne) que s’escaigui 
si aquest inicia un voluntariat en alguna entitat: 
 

• 1a Sessió: El Comerç Just (2 hores). 
• 2a Sessió: Visites a entitats on hi ha possibilitat de voluntariat (tot un matí). 
• 3a Sessió: Ressò d’aquestes visites (1 hora). 
• 4a Sessió: Les estratègies publicitàries (1 hora). 
• 5a Sessió: El Consum responsable (2 hores). 
• 6a Sessió: El voluntariat (3 hores. Visita a l’Hospital de Sant Joan de Déu 

d’Esplugues). 
• 7a Sessió: Injustícies estructurals (3 hores. Pel·lícula i fòrum). 
• 8a Sessió: Crítica a la cultura de la violència (1 hora).  

En quant al seguiment individualitzat per a la pràctica del voluntariat, hi ha tres 



 

 
 

moments (com a mínim) d’intervenció: 
- Acompanyament i presentació de l’alumne a l’entitat on aquell te interès en 

fer un voluntariat. 
- Un segon contacte amb l’entitat (a meitat de curs) per valorar com va 

aquest alumne 
- Un tercer contacte amb l’entitat (a final de curs) per avaluar l’experiència 

de l’alumne. 

Treball competencial 
(metodologia/tipologia 

d’activitats/organització 
social)  

Veure annex  guia d’ús 

La metodologia és, eminentment, experiencial, audiovisual, participativa i dialogal. 
En aquest sentit, no hi ha ni deures, ni exercicis escrits que realitzar.  
 

Temporització Un mínim de 18 hores distribuïdes en 8 sessions al llarg del curs. 

Recursos humans i 
materials 

• Un professor/a que imparteix aquesta matèria 

• Aula equipada per projeccions audiovisuals 

• Coordinació amb entitats socials de l’entorn. 

Valoració i conclusions 

Tot i ser voluntari la participació es mou entorn al 85%. 
Un 25% de l’alumnat es compromet en voluntariats periòdics. 
S’avalua en la matèria de Filosofia i Ciutadania. 
 És una iniciativa molt recolzada per la direcció escolar. 

Documentació 
complementària 

Fitxa de programació i presentació del projecte 

Aspectes innovadors La promoció del voluntariat i el compromís periòdic (no puntual). 

Eficiència Alta.  
L'escola ha fet una aposta institucional per la promoció del voluntariat. Per això ha 
adjudicat una persona a qui se li concedeixen 2h les tardes dels dijous per poder 
dur endavant aquest projecte. Com que és voluntari els resultats de participació 
poden variar al llarg dels anys. Nosaltres considerem que amb una participació del 
20% de l'alumnat ja és suficient per a considerar-la "eficient". El curs 08-09, però, 
hi han participat 59 alumnes de 1r de batxillerat (és a dir, el 85%), tot un èxit 
inesperat; i d'aquests, 22 alumnes s'han compromès a un voluntariat periòdic 
durant el curs. 

Criteris d’avaluació L’avaluació d’aquesta experiència voluntària queda reflectida en la nota de la 
tercera avaluació de “Filosofia i Ciutadania” de la forma següent: 
1.-Si s’assisteixen a totes les sessions (es pot justificar alguna absència) obtindran 
una puntuació de 0,5 que s’afegirà a la nota final de la tercera avaluació de 
Filosofia i Ciutadania 
2.-Si, a més a més, participen en alguna ONG o en algun tipus de voluntariat 
obtindran una puntuació de 1.0 que s’afegirà a la nota final de la tercera avaluació 
de Filosofia i Ciutadania. 

 
 
 
AUTORIA DE L’EXPERIÈNCIA 

Coordinació Equip de pastoral de l’escola. 

Professorat implicat El Coordinador de pastoral (Jaume Bernadet) 

 



 

 
 
CONTACTE 

Nom i cognoms Jaume Bernadet 

Telèfon 936562058 

Unitat Servei Educatiu Baix Llobregat-6 

 
 
 
RESUM PER ACCEDIR A LA FITXA  

Títol  COMPROMÍS SOCIAL 

Centre CES Salesians Sant Vicenç 

Població Sant Vicenç dels Horts 

Àmbit d’actuació Curs. Entorn. Batxillerat 

Breu descripció Aquesta pràctica és una proposta voluntària d’ApS (Aprenentatge - Servei)  per 
complementar els continguts d’Educació per a la Ciutadania de 1r de batxillerat. Té 
com a finalitat l’educació en la justícia i la solidaritat. Consisteix en unes sessions 
preparades per tal de desvetllar la consciència crítica enfront realitats injustes del 
nostre món; unes altres sessions de suggeriment d’hàbits i actituds personals 
coherents amb la convivència social i mediambiental; i un seguiment personalitzat 
de promoció del voluntariat en entitats de l’entorn. 

 


