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D’ALUMNES A CIUTADANS 

 

 

Centre: INS PAU CLARIS Entitat: Centre Residència Vigatans de la 

Fundació APIP-ACAM 

 

Nivell acadèmic/curs: 3r ESO, 4t ESO Districte: Ciutat Vella 

 

 

1.  Descripció de l’experiència 

Proporcionar a alguns alumnes una experiència estretament vinculada a la iniciació al 
voluntariat a la Fundació Apip Acam, concretament al centre residència Vigatans on 
viuen persones amb discapacitat física severa, per treballar i potenciar l’autoestima i 
les capacitats dels joves, donant suport a la treballadora Social en els tallers de 
memorització i informàtica, a part de a les activitats quotidianes del centre. 

2. Necessitat social detectada, repte a assolir, objectius  

 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 prosocials i els hàbits de convivència. 
 Millorar les habilitats comunicatives. 
 Millora de la cohesió social 
 Millora la intel·ligència emocional del alumnes ( empatia, maduració, 

assertivitat, etc … ) 
 Aconseguir la continuïtat de l’escolarització. 
 Millora dels resultats acadèmics. 
 Millora de l’autoestima. 
 

3. Aprenentatges que s’han donat  

 Sensibilització envers temàtiques socials i la importància i necessitat del treball 
voluntari en la nostra societat i entorn més proper. 

 Reflexió  i intercanvi d’ experiències sobre la tasca voluntària i els 
aprenentatges que se’n dedueixen. 

 Compromís i participació activa durant tot el procés. 
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 Millora de les habilitats i capacitats individuals posant-les al servei dels altres. 
 

4. Accions concretes del servei 

L'alumnat participant en grups de tres, es distribueixen al llarg del curs en participar, 
separadament, de les diferents fases del procés. Dos líders, alumnat avançat, 
participen de tot el procés. Les proves pilot les executen tots en diferents grups. 

 

5. Àmbits de servei  

 Intercanvi intergeneracional,  
 Participació ciutadana,  
 Promoció de la salut 

 

6. Matèries implicades  

Projecte transversal: Tutoria i equips docents de 3r i 4t ESO 

 

7. Professorat que ha realitzat el projecte 

Comissió de convivència de l'Institut (CoMARCA) 

 

8. Valoració de l’experiència 

Molt positiva. Ha connectat l'alumnat amb una realitat ben diferent a la seva, n'han 
pres consciència, ara en són molt sensibles. 

 

9. Temporalització de l’experiència: 

Participació dues setmanes alternes de grups de dos alumnes 

Núm d’hores dedicades al projecte per part de l’alumnat: 20 

 

 


