
 
 

Aprenentatge servei a l'Hospital de Sant Pau 
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Dades de l’experiència: 

"El projecte d'aprenentatge servei a l'Hospital de Sant Pau vol que els alumnes de 3r ESO que 

fan la optativa "Competència Social" on realitzen pràctiques de voluntariat a l'Hospital de Sant 

Pau amb la intenció d'apropar-se a la comunitat que els envolta, tinguin una major cohesió 

social, reconeguin la importància del voluntariat i de les activitats pedagògiques com a 

mecanisme canalitzador de les legítimes inquietuds de les persones i de les organitzacions 

sense ànim de lucre, en el desenvolupament d'activitats altruistes i per a la consecució d'una 

societat millor i més solidària". 

El projecte es realitza en dos períodes durant el curs acadèmic, al primer i al segon 

quadrimestre. Cada quadrimestre participen set alumnes, són en total catorze voluntaris. Es fa 

en 5 sessions on cadascuna consta d'una organització concreta per tal de que l'alumnat 

conegui de primera mà l'entorn hospitalari gràcies a la col·laboració dels voluntaris que seran 

els encarregats d'ensenyar-los el circuit de visita per les instal·lacions hospitalàries, presentació 

de l'hospital com a institució, les funcions i tasques que realitzen amb el voluntariat.  

L'objectiu és l'aprenentatge de les competències bàsiques en la seva formació en el camp de 

serveis a la societat, aprendre a treballar l'empatia, el treball en equip i conscienciació de 

l'ambient que els envolta i que no és prou visible al dia a dia. 

Primerament, es prepara als alumnes abans a l'aula sobre el que faran i el primer dia que van a 

l'hospital fan una sessió grupal en la que se'ls explica la institució, què faran, i fan una volta per 

l'hospital amb tots els voluntaris per familiaritzar-se amb l'entorn. 

Després cada sessió es recull individualment per cada alumne, donat que al final envien un 

informe individual amb les seves impressions, el que han après... A part, cada dia els voluntaris 

fan una avaluació de cada alumne i al final l'hospital envia un informe de cada un dels alumnes 

per tal d'incorporar-lo a la nota de les matèries que no han fet en el període de voluntariat. Els 

alumnes fan una valoració final de l'experiència abans d'acabar la matèria optativa de 

competència social. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

Degut a les característiques del nostre alumnat, es va considerar molt important en el seu 

aprenentatge de les competències bàsiques la seva formació en el camp de serveis a la 

societat, amb la finalitat que aprenguin a desenvolupar-se en ambients diferents a l'acadèmic. 

Així, aprenen a estar en un ambient diferent al que estan acostumats, a treballar l'empatia, 

l'altruisme, el treball en equip, el saber escoltar i saber estar en situacions difícils, etc. 

Descripció del servei:  

Cada dimarts a l'hora de la matèria optativa, els alumnes de 3r que l'han escollit són 

acompanyats a l'Hospital de Sant Pau i acompanyen els voluntaris en les seves tasques. En 

total fan 5 sessions que els permet conèixer de primera mà l'entorn hospitalari. Les activitats 

es centren en tres eixos: presentació de l'hospital com a institució, circuit de visita per les 

instal·lacions hospitalàries i vinculació dels estudiants amb els voluntaris de l'hospital (l'alumne 

acompanya a un voluntari en la seva tasca diària). 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Ajuda pròxima a altres persones 

Matèries implicades: Implica la matèria optativa Competència Social 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: En curs 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: INS Moisès Broggi i Hospital de Sant Pau 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Sant Quintí, 32-50 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 93 436 89 03 

Correu electrònic: a8013135@xtec.cat 

Web: http://www.institutbroggi.org 

 


