Actualitat

Imatge d'una de les activitats del Servei Comunitari.

Més de 260 alumnes de 3r i 4t d’ESO han participat el
curs passat en el programa Servei Comunitari
Dimarts 7 de juliol
Un total de 263 alumnes de 3r i 4t d’ESO dels instituts Castellar i Puig de la Creu i de les escoles El Casal i
FEDAC Castellar han participat durant el curs 2019-2020 en el programa Servei Comunitari, una iniciativa que
des de fa 5 anys es porta a terme a la vila i que enguany ha comptat per primera vegada amb la participació dels
centres de secundària públics del municipi.
El Servei Comunitari té per objectiu promoure que els alumnes de secundària experimentin i protagonitzin
activitats de compromís cívic alhora que aprenen l’exercici actiu de la ciutadania i posen en joc els seus
coneixements i capacitats al servei de la comunitat. El programa es du a terme mitjançant la metodologia
d’Aprenentatge Servei, que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte i
permet que els participants es formin treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorarlo. La dedicació horària al desenvolupament del Servei comunitari és de 20 hores, amb un mínim de 10 hores de
servei actiu a la comunitat.
La pandèmia de la COVID-19 ha provocat que no tots els i les alumnes hagin pogut completar el Servei
Comunitari. Aquest ha estat els cas de 85 dels 117 nois i noies de 4t d’ESO de l’INS Castellar, que l’estaven
duent a terme a diverses entitats, centres de primària públics i serveis municipals, i que van veure com s’aturava
l’activitat. El mateix els va passar als i les 25 alumnes de 3r d’ESO de FEDAC Castellar. En aquest cas,
realitzaven el Servei Comunitari a l’Obra Social Benèfica, i alguns dels i les alumnes van finalitzar-lo escrivint
cartes als residents durant el confinament.
Sí que van poder finalitzar el Servei Comunitari els 93 alumnes de 4t d’ESO de l’INS Puig de la Creu, ja que el
van dur a terme durant el primer semestre i durant l’inici deli segon trimestre, així com també els 28 alumnes d’El
Casal.
Agraïment a tots els participants al projecte
Enguany no ha estat possible poder celebrar l’acte de reconeixement que cada curs es porta a terme per agrair la
seva tasca tant a l’alumnat que ha dut a terme el Servei Comunitari com a totes les entitats, centres educatius i
serveis municipals que hi han col·laborat amb l’oferta de possibilitats que han presentat als instituts.
És per això que l’Ajuntament vol fer públic aquest reconeixement a les entitats Grup Il·lusió, ADF Castellar,
CACastellar, Creu Roja, Club Rítmica Clau de Sol, Suport Castellar, Obra Social Benèfica, Càritas Castellar,

SonaSwing i SUMA Castellar, així com als centres educatius de primària Joan Blanquer, El Sol i La Lluna, Sant
Esteve, Mestre Pla, Bonavista i Emili Carles-Tolrà, i també a la Biblioteca Municipal Antoni Tort i la Ludoteca
Municipal Les 3 Moreres, al Consell d’Infants i al Consorci per a la Normalització Lingüística. Així mateix, cal
agrair al Servei Educatiu Vallès Occidental VIII l’impuls i l’acompanyament del projecte.
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