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SERVEI COMUNITARI: 

A la teva trajectòria escolar, cal garantir l’experimentació d’accions de compromís 

cívic, desenvolupant la competència social i ciutadana a través de programes que 

posin els teus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 

 

Par tal d’aconseguir-ho, et proposem els següents projectes d’aprenentatge i servei: 

 

1/ Cine Àgora 

Si t’agrada el cinema, et donem l’oportunitat de crear el teu propi festival de cine, 

format per curtmetratges que triaràs tu mateix i al voltant dels quals es debatran temes  

actuals referents a la cultura de la pau. L’optativa té el suport de Dracmagic, entitat 

col·laboradora del Departament d’Educació. 

 

2/ Fem-ho! Pel·lis i llibres per intentar millorar el món  

Per què hi ha racisme? I bullying? Si tenim dret a ser nosaltres mateixos i estimar 

segons el que sentim, per què hi ha gent que no accepta? Si la llibertat religiosa o de 

consciència és un dret fonamental, per què hi ha qui no la tolera? En aquest servei 

comunitari volem reflexionar i fer reflexionar sobre els temes que s'han esmentat per 

tal de fomentar la convivència, el respecte i la cultura de la pau. Com ho farem? A 

través del cinema i la literatura i en col·laboració de la Biblioteca Xavier Benguerel. I si 

intentem canviar una miqueta el món? 

 

3/ Ràdio Icària: avui fem ràdio 

Treballarem per a mantenir al dia la ràdio Icària informant a tota la comunitat educativa 

de les diferents activitats que es duguin a terme durant el curs. Serem reporters en les 

activitats que es facin al centre, entrevistarem als convidats que ens visitin, farem 

recerca i prepararem podcasts amb temes d’actualitat, d’interès general o buscant la 

notícia del dia. 



 

 

 

 

4/ Ritmes d’ahir i avui 

Ballarem els ritmes dels nostres avis i també els més actuals, els ritmes de la nostra 

cultura i els d’altres molt més llunyanes. Practicarem danses col·lectives i balls 

individuals, i tot això amb l’objectiu de moure el cos i no deixar de ballar! 

 

 

MICRO-OPTATIVES: 

Les micro-optatives són matèries on treballaràs de forma diferent i en petits grups 

utilitzant tecnologies digitals, col·laborant en activitats artisticosocials, potenciant la 

lectura o millorant els idiomes. 

 

Aquest curs escolar, et proposem les següents micro-optatives: 

 

1/ Biblioteca Icària 

T'has plantejat mai com els classifiquen els llibres? Vols participar en la recuperació de 

la biblioteca de l'institut? En aquesta micro-optativa aprendrem a classificar els llibres i 

organitzarem el fons de llibres del nostre institut, prenent com a referència la Biblioteca 

Xavier Benguerel, i  pensarem i recercarem propostes d'altres centres per dinamitzar i 

millorar el funcionament de la biblioteca del nostre centre. 

 

 2/ L'art del segle XX 

Al segle XX és quan es desenvolupa  la gran revolució estètica de l’art. Durant aquest 

segle s’abandona la imitació de la natura per centrar-se en el llenguatge de les formes, 

els colors i les idees. 

Al llarg del curs coneixereu aquests llenguatges a través dels dibuixos que realitzareu. 

 

3/ Planifica el teu futur 

Abans que finalitzis la teva etapa a l'ESO, és important que intentis definir el teu 

objectiu professional. Per a això, pregunta't on et veus en un futur, quin tipus de treball 

t'agradaria realitzar i en quin sector. Aquesta micro-optativa et permetrà identificar les 

teves preferències i trets de personalitat per a determinar quin camí et podria 

proporcionar una major satisfacció en el teu futur. 

 

4/ Reduir, reciclar, reutilitzar 

Un dels trets més significatius de les societats post-industrials és l’elevat consum de 

matèries primeres i productes industrial. El consum és tant elevat que a curt termini és 



 

 

 

pot produir un esgotament dels recursos del nostre planeta. Davant d’aquest problema 

apareix una nova política de “reconciliació” amb la Terra, fonamentada en les tres R: 

Reduir, Reciclar i Reutilitzar. 

 

El servei comunitari i les micro-optatives de 4t d’ESO són d’1 hora setmanal i 

quadrimestrals, és a dir, al llarg del curs es participarà en un projecte de servei 

comunitari i es cursarà una micro-optativa. L’última setmana de gener l’alumne/a 

canvia de servei comunitari a micro-optativa o viceversa. 


