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montserrat.clapers@gmail.com 

Dades de l’experiència: 

"Els aquesta proposta els alumnes s'encarreguen de reparar i de millorar les instal·lacions i 

materials de l'institut. Treballen en pintura, fusteria, lampisteria, lavabos, material informàtic, 

... També ajuden el professorat en l'elaboració de materials didàctics per a l'alumnat i 

preparant materials per ser treballats en les classes de projectes".  

Els grups de servei sorgeixen des de l'inici del projecte de l'Institut de Sils com a activitats 

òptimes incloses dins del currículum ordinari per afavorir el desenvolupament de les 

competències d'autonomia i iniciativa personal, i la social i ciutadana, al mateix temps que 

cobreixen necessitats de la comunitat educativa i de l'entorn social. Van dirigits a l'alumnat de 

quart d'ESO, els quals reben l'encàrrec de treballar en un grup de servei durant un mes, com a 

mínim. També hi poden participar alumnes de 3r d'ESO. Dins del marc horari hi ha dues hores 

a la setmana dedicades a tallers d'expressió artística, que es comparteixen amb la participació 

en els grups de servei. Hi ha grups de servei que, per la seva naturalesa, es desenvolupen fora 

de l'horari lectiu.  

El grup de "Servei de manteniment" també sorgeix de la necessitat de tenir un centre digne, 

acollidor i funcional, donat que, de moment, no gaudim d'un edifici sinó que el centre està 

ubicat en mòduls prefabricats i no hi ha perspectives pròximes de canvis. Aquest grup de 

servei es dedica a reparar els desperfectes que es produeixen al centre durant el curs i a fer 

petits encàrrecs que demanen els professors per tal de dur a terme la tasca educativa en les 

millors condicions possibles. 

El projecte el lidera un professor, que recull les demanades i passa les tasques de revisió i 

arranjament als alumnes, s'ocupa de tenir les eines i materials adequats per a les reparacions i 

de fer el seguiment dels treballs i de l'alumnat que hi participa. Els alumnes, que són de 3r i 4t 

d'ESO, treballen per parelles. Aquestes estan formades per un veterà i un aprenent, així aquest 

darrer aprèn a fer les feines i tots dos a treballar en grup. Entre totes les parelles es 

distribueixen les feines que hi ha previstes: desperfectes, control, encàrrecs, etc. 



 
 

Han de practicar el màxim respecte a l'hora d'entrar a les aules i espais ocupats, amb la qual 

cosa millora la convivència. Han d'utilitzar correctament les eines i els materials i han 

d'informar el professor del seu treball i de les incidències. Hem vist que els participants 

milloren la convivència; augmenten la seva responsabilitat i la implicació dins del centre. Els 

alumnes que arreglen una cosa se sumen al professorat a l'hora d'avisar els altres quan veuen 

que es fa mal ús de materials i d'espais. També aprenen a millorar el comportament perquè 

s'adonen de la necessitat de no distorsionar les activitats de les aules. Aprenen, també, a fer 

reparacions habituals, a utilitzar les eines tal i com toca i a treballar en equip. A més, 

augmenten la seva autoestima en veure que la seva feina aporta millores visibles per a molts. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Desenvolupar tasques habituals de manteniment. 

- Utilitzar eines correctament. 

- Treballar en equip. 

- Desenvolupar habilitats socials i millorar el comportament. 

- Incrementar la responsabilitat i implicació en la cura d’espais i materials.  

- Augmentar l'autoestima. 

Descripció del servei:  

Millora del entorn educatiu i ajuda al professorat. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana 

Matèries implicades: Tecnologia 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: setembre de 2012 

Data de finalització del projecte: juny de 2013 

Entitats que participen a l'experiència: Institut de Sils 

Dades de contacte: 

Adreça: Josep Carreres s/n 

Població: Sils 

Comarca: Selva 

Telèfon: 972 853 977 

Correu electrònic: institutdesils@gmail.com 



 
 

Web: http://www.institutdesils.cat/ 


