
Fes-ho verd!
Servei comunitari 3r d'ESO

Una experiència 
d'aprenentatge i servei



Es tracta d'una proposta educativa que
combina processos d’aprenentatge i de
servei a la comunitat en un sol projecte,
on els seus participants aprenen a
treballar en necessitats reals de l’entorn
amb la finalitat de millorar-lo.

Què és un
aprenentatge de
servei?



OBJECTIUS 
del projecte

Conèixer la situació
ecològica actual de l'espai i

desvetllar en l'alumnat la
necessitat i la motivació

d'intervenir en aquest espai
per la millora global

ECOLOGISME

Treballar de forma
autònoma, responsable i

creativa, mostrant actituds
de respecte en el treball en

equip i d'autosuperació
personal

AUTONOMIA

Crear vincles participatius
amb entitats locals de

defensa i millora de l'espai
natural. Treballar per la
millora de l'entorn més

proper

COMUNITAT



 Es tapen vies d'erosió obertes per bicis i
motos en terrenys forestals fora pista, dins
del bosc i es coŀloquen rètols recordant la

normativa

"Erosió NO"

Es recull informació del bosc que després
s'analitza per tal de veure quines decisions cal

prendre per minimitzar els efectes del canvi
climàtic

"Canvi climàtic al bosc"

Activitats ambientals



Prepararem els àpats i muntarem les
tendes. Farem una excursió a peu
per fomentar la superació personal

Autonomia i superació

Farem una gimcana preparada per
l'alumnat, activitats de nit,

treballarem en equip....

Cohesió de grup

Activitats d'autonomia i
cohesió de grup



Cal portar:

Esmorzar i dinar del primer dia
Carmanyola (la utilitzarem per
la resta d'àpats)
Ampolla reutilitzable i coberts
Roba i  calçat còmode
Sac de dormir i màrfaga



Planning de 
l'estada

8.10h Trobada al Parc de Can Massuet
9.30h Arribada caminant a l'Escola de Natura
del Corredor, deixar equipatge i esmorzar
(casa)
10h Inici activitats ambientals
13.30h Recollir motxilles i anar al campament
juvenil
14h Dinar (casa) i descans
15 a 16h Organització de l'espai i muntatge
tendes
16 a 18h Gimcana
20h Organització sopar
22h Jocs i activitats de nit
24h Entrega de mòbils i descans

Dijous 19



8.00h Despertar
8.30h Esmorzar
9.30h Inici activitats ambientals
13.30h Tornada al campament juvenil
14h Dinar i descans
15.30h Recollir tendes
17.30h Arribada aproximada al parc de Can Mas

Divendres 20

Planning de 
l'estada



Enviat per correu electrònic.
Intoŀleràncies i aŀlèrgies

Formulari d'informacions
importants

TPV
Normativa

Enviat per correu electrònic
Formulari préstec tendes

TPV. Inclou campament, lloguer tendes i
menjar

Pagament (properament)

Documents i
pagament 



Alhora que aprenem i
millorem l'entorn!

Ho
passarem
molt bé!



Moltes gràcies

INSTITUT ELS ROURES
DOSRIUS




