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Llistat de Projectes

L’Aps
En aquesta guia trobareu projectes d’aprenentatge servei que combinen 

processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, perquè el cert és que 

aprenem millor quan és real o esta relacionat amb el que ja coneixem, 

fins i tot aprenem millor quan està connectat amb les nostres emocions.

És precisament la intensitat del servei als altres la que incrementa la 

intensitat de l’aprenentatge. Però l’APS va més enllà del voluntariat, 

perquè incorpora un temps estructurat per a la reflexió i una metodologia 

pedagògica. A les escoles hi ha alumnes que no troben la motivació per 

aprendre, però quan aquests tenen expectatives, relacions afectives 

i una participació compromesa, les coses canvien. El que sens dubte 

m’apassiona més de l’APS és l’efecte transformador en les persones que hi 

participen: els qui reben el servei, els alumnes, els mestres...I la ciutat.

Gràcies per participar-hi.

Esther Salat i Llorente

Regidora d’Educació, Universitat i Família
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Aprenentatge i Servei      Experiències 

Alumnat de la UAB de Ciències de l’Educació de 
l’especialitat d’Educació Física i el seu professor 
organitzen sessions esportives per l’alumnat de 6è 
d’una escola en horari de temps de migdia donant 
resposta a la pèrdua d’una hora d’educació física.

UAB Ciències de l’Educació

Educació física 
Cooperativa

Escola              
La Floresta

2011 - 2012

Projectes

http://bloc.escolafloresta.com/
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Compostatge

L’alumnat de l’institut treballa les habilitats comunicatives, a més de formar-se en compostatge.

Alumnat de 1r i 2n d’ESO dins d’una assignatura 
optativa reben una formació sobre compostatge 
i reverteixen amb la comunitat col•laborant en 
la posada en funcionament del compostatge 
d’una escola veïna amb l’alumnat de 5è.

Institut            
Pla Farreras            

Ins Pla Farreras

2011 - 2012

Escola Gerbert  
d’Orlhac

Projectes

http://www.plafarreras.cat
http://www.xtec.cat/centres/a8059871/
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St Galderic i les 
herbes remeieres

Alumnat d’ESO expliquen la llegenda del sant, 
patró dels pagesos, a l’alumnat de PRI i INF 
i fan un taller sobre herbes remeieres.
L’alumnat d’ESO aprèn a fer un treball de recerca 
de documentació alhora que reforça les habilitats 
comunictaves al transmetre els seus coneixements.

Institut Angeleta

2011 - 2012

Institut Angeleta
Escola Ciutat d’Alba

EB El Tricile

Projectes

http://www.xtec.cat/iesangeletaferrer/
http://www.escolaciutatdalba.cat/
http://www.xtec.cat/crp-santcugat/centresllars.htm
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Can Mates 
ens descobreix 

Zimbabwe

L’origen és un projecte a Malawi. Un grup 
d’allà ve cada any a  Sant Cugat. L’alumnat 
de l’escola Turó Can Mates aprenen sobre 
Malawi i presenten el país a les famílies.
A més, treballen les habilitats comunicatives, 
habilitats socials i la sensibilització en cooperació.

Escola       
Turó de 

Can Mates

Petits Músics del Món

2011 - 2012

Projectes

http://www.xtec.cat/ceip-turocanmates/
http://www.petitsmusicsdelmon.santcugatentitats.net/Home/_H4QS29qxa73OCfWRp9a1jyKzH3_Sn4yBsvdwzW46VUmy6jhBzZukdw
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Un Món        
divers

A 4t d’ESO, en el marc d’Alternativa a la religió, 
es treballen els valors en petits grups i cada un 
tria una entitat on explorar-los i practicar-los. 
Després fan una exposició de la seva 
experiència a la resta de companys.
Es treballa amb entitats com: la residència d’avis 
Jardins de Valldoreix, Sant Salvador i Cugat Natura, 
ASDI, Taller Jeroni de Moragas, Associació l’Ortiga. 
 

Institut         
Arnau Cadell

Institut Arnau Cadell i diferents entitats de 
Sant Cugat

2012 - 2014

Projectes

http://www.xtec.cat/iesarnaucadell/
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Apadrinament     
lector

Els alumnes de 6è ajuden als alumnes de 
primer en  la lectura. Es constitueixen parelles 
entre els alumnes de sisè i primer. 
Cada setmana mig grup-classe de sisè va a buscar 
els fillols de primer. Els padrins acompanyen i 
ajuden en la lectura d’un conte als seus fillols.

Escola 
Collserola

Escola Collserola

2007 - 2014

Projectes

http://www.escolacollserola.com/
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Fem                    
i aprenem

Les alumnes del cicle formatiu de grau 
superior d’Educació Infantil, organitzen i 
dinamitzen les festes tradicionals catalanes 
pels nens d’educació infantil de 1r i 2n cicle 
del mateix centre, posant en pràctica els 
aprenentatges de diferents mòduls del cicle.

Col•legi El Pinar de Ntra. Sra.

2012 - 2014

Col•legi       
El Pinar de 
Ntra. Sra.

Projectes

http://hijasdesantamaria.e.telefonica.net/pinar/index.html


Aprenentatge i Servei      ExperiènciesAprenentatge i Servei      Experiències Aprenentatge i Servei      Experiències

Via Lleure

Via Lleure és un projecte amb l’objectiu d’apropar els 
joves al món del lleure educatiu. Les edats d’aquests 
joves estan compreses entre els 12 i els 17 anys. 
A través de la figura de l’ajudant de monitor, el 
jove va adquirint l’aprenentatge i experiència 
sobre les activitats de lleure  educatiu que 
es realitzen amb infants de 6 a 11 anys dels 
serveis professionals del Casal Infantil de les 
Planes i del Centre Obert de Can Llobet. 

Casal Torre blanca

Casal de Joves Torreblanca, Casal Infantil de 
les Planes i Centre Obert Can Llobet

2012 - 2014

Casal Les Planes

Centre Can Llobet

Projectes

http://casaldejovestorreblanca.cat//
http://www.doblevia.net/projectes/projecte.php?dv_id_projecte=12
http://www.gencat.cat:8000/obenestar/owa/establiments.Fitxa_Establiment?codi=F19538
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L’ amic        
lector

Els alumnes de 5è i 6è ajuden als alumnes 
de P5 i 1r en  la lectura. Es constitueixen 
parelles entre els alumnes de sisè i primer. 
La finalitat principal d’aquest tipus d’experiència 
es correspon amb la de treballar la lectura en 
el seu sentit més ampli: a nivell de velocitat, 
de vocabulari, de pronúncia, de comprensió...

Escola Avenç

2010 - 2014

Escola 
Avenc

Projectes

http://www.fundaciocollserola.cat/escoles/e_aven.php


Aprenentatge i Servei      ExperiènciesAprenentatge i Servei      Experiències Aprenentatge i Servei      Experiències

Padrins

Els alumnes de primària apadrinen una classe 
d’educació infantil. Aquest apadrinament consisteix 
en que en totes les festes, diades o projectes que 
impliquen a tota l’escola de manera transversal els 
nens i nenes de primària preparen i comparteixen 
alguna activitat amb els seu grup apadrinat.

Escola        
Ciutat     
d’Alba

Escola Ciutat d’Alba

2011 - 2014

Projectes

http://www.escolaciutatdalba.cat/
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Apadrinament 
lector

Els alumnes de 6è ajuden als alumnes de 
primer en  la lectura. Es constitueixen parelles 
entre els alumnes de sisè i primer. 
Es realitza una sessió de lectura 
setmanal de 45 minuts.

Escola Gerbert d’Orlhac 

2006 - 2014

Escola  
Gerbert 
d’Orlhac

Projectes

http://www.xtec.cat/centres/a8059871/
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Els alumnes de 4t i de 2n de Primària realitzen amb 
la gent gran de la Residència  Centre de dia i Casal 
Sant Cugat un taller d’herbes aromàtiques que 
consta de la decoració d’un test i plantació d’herbes 
aromàtiques. Els avis i àvies expliquen als i les 
alumnes, les receptes i els beneficis de cada herba.

Escola Gerbert d’Orlhac

Taller d’herbes 
aromàtiques

Escola  
Gerbert 
d’Orlhac

2012 - 2014

Projectes

http://www.xtec.cat/centres/a8059871/
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Apadrinament 
lector

Cada alumne de sisè apadrina un de primer. 
Comparteixen cada setmana una estona 
de lectura, els de sisè els preparen també 
activitats de comprensió lectora.
Al llarg del curs els alumnes de sisè 
van escrivint un diari que al finalitzar el 
tercer trimestre entregaran a l’alumne 
de primer a qui han apadrinat.

Escola       
Santa Isabel

Escola Santa Isabel

2007 - 2014

Projectes

http://www.santaisabel.org/
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Parelles            
lingüístiques

Alumnat voluntari de 4t d’ESO fan conversa 
en català amb alumnat nouvingut. Fan 
l’aprenentatge en horari lectiu, una hora a la 
setmana, dins l’assignatura de l’ètico cívica
Activitats d’integració i acompanyament sota la 
supervisió del departament de Psicopedagogia 
i la coordinadora LIC del centre per fomentar 
la cooperació i solidaritat de l’alumnat 
amb els companys i companyes que s’han 
incorporat al nostre sistema educatiu.
Actuació emmarcada dins el Pla Educatiu d’Entorn.

Pla Educatiu d’Entorn

2006 - 2014

Institut Angeleta Ferrer 

Institut Pla Farreras

Institut Arnau Cadell

Institut Leonardo

Projectes

http://www.xtec.cat/iesangeletaferrer/
http://www.plafarreras.cat/
http://www.xtec.cat/iesarnaucadell/
http://www.iesleonardo.cat/leointranet/index.php
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Hort             
escolar

El grup de treball de recerca dels Horts Escolars 
han ensenyat a alumnes de primària la seva 
experiència, els han donat consells sobre el 
manteniment d’un hort escolar i els han proposat 
activitats de manteniment i treball de l’hort.

Institut           
Angeleta Ferrer

Institut Angeleta Ferrer i Escola Thau

2012 - 2013

Escola Thau

Projectes

http://miralhort.wordpress.com/projecte-integrat/
http://www.xtec.cat/iesangeletaferrer/
http://www.iccic.edu/thausc/
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Contes i mùsica        
per a tots

Alumnat voluntari de 4t d’ESO prepara contes 
musicats per poder anar a representar a escoles 
bressols, escoles d’educació infantil o llars d’avis. 
Fan l’aprenentatge en horari lectiu, una hora a la 
setmana, dins l’assignatura de l’ètico cívica 

Institut       
Joaquima        

Pla i Farreras

Institut Joaquima Pla i Farreras

2012 - 2013

Projectes

http://www.plafarreras.cat/
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Dona’m        
joc

Alumnat de 3r d’ESO es prepara i 
dinamitza els patis de l’escola de primària 
veïna. Fan l’aprenentatge en horari 
lectiu en una assignatura optativa.

Escola       
Collserola

Institut Joaquima Pla i Farreras 
i Escola Collserola

2006 - 2014

Institut            
Pla i Farreras

Projectes

http://www.escolacollserola.com/
http://www.plafarreras.cat/
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Mediació          
i voluntariat

Alumnat voluntari de 4t d’ESO preparen actes 
i activitats per tal de fomentar la implicació 
voluntària, la resolució de conflictes mitjançant 
la mediació i el desenvolupament dels valors 
relacionats amb la tolerància, la participació,.... 
Fan l’aprenentatge en horari lectiu, una hora 
a la setmana, dins l’assignatura de l’ètico 
cívica. Intervenen fent mediació al centre.

Institut Joaquima Pla i Farreras

2012 - 2013

Institut        
Joaquima   

Pla i Farreras

Projectes

http://www.plafarreras.cat/
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Fem           
un museu

Projecte del Museu de la ciutat en col•laboració amb l’àrea 
de Polítiques Socials que pretén millorar l’accessibilitat a la 
cultura i a l’art per a persones amb discapacitat intel•lectual. 
L’experiència es realitza amb deu membres usuaris de 
diferents associacions del municipi, les quals vetllen per 
a millorar la qualitat de vida de persones amb necessitats 
especials i deu artistes emergents de la ciutat. Amb ells, es 
realitza un procés de creació col•lectiu durant 5 sessions que 
culmina amb una exposició d’obres a l’entrada del museu. 

Museu de Sant Cugat, Entretallers i entitats so-
cials de persones amb discapacitat.

2009 - 2014

Museu de 
Sant Cugat

Projectes

http://www.cugat.cat/tv/actualitat/afons/3027
http://www.museu.santcugat.cat/
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Suport a     
l’esport escolar

L’OMET ofereix un curs de 50 hores d’iniciació 
tècnica en esport a joves de edat, on aprenen 
a ser dinamitzadors esportius de les diferents 
activitats esportives que s’ofereixen a la ciutat 
transmetent els coneixements, habilitats i valors.

OMET

Oficina Municipal d’esport per a Tothom (OMET) 
i diferents clubs esportius

2005 - 2014

Projectes

http://www.teampartners.net/
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Birminkahwe 
una cançó per 

Malawi

Els alumnes de 13 escoles s’han acostat a Malawi i a la realitat de la 
cooperació a partir de músiques tradicionals de Malawi. A les escoles se’ls ha 
facilitat material musical i informatiu sobre el país i la cançó adjudicada.
Les cançons s’han treballat a les escoles. TVSC s’ha desplaçat a les escoles per a 
enregistrar la cançó i conèixer l’experiència de la ma de nens i mestres. Aviat els 
vídeos estaran disponibles a TVSC i als canals de youtube. A partir d’aquí cada 
escola ha iniciat diferents activitats, uns han recollit diners, altres n’han parlat, 
altres s’han apuntat al mercat solidari, altres han fet una exposició,...També 
han sorgit xerrades als centres per a conèixer més a fons el que fa l’ONG.
Entre tots farem possible l’edició del 1r cançoner “Hear us” de cançons 
populars de Malawi (tots són nois i noies catalans i nois i noies de Malawi).

Petits musics  
del món

Petits Músics del món  i centres educatius de 
Sant Cugat i ciutats veïnes

2012 - 2013

Projectes

http://www.petitsmusicsdelmon.santcugatentitats.net/Home/_H4QS29qxa73OCfWRp9a1jyKzH3_Sn4yBsvdwzW46VUmy6jhBzZukdw
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2 x 2             
Estudi solidari

Alumnat voluntari de 4t d’ESO fa el reforç a 
les tardes d’alumnes de 1r i 2n d’ESO. Fan 
l’aprenentatge en horari lectiu, una hora a la 
setmana, dins l’assignatura de l’ètico cívica

Institut Joaquima Pla i Farreras

2010 - 2013

Institut       
Joaquima   

Pla i Farreras

Projectes

http://www.plafarreras.cat/
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Els           
Jardiners

Els jardiners és un projecte d’aprenentatge i servei basat 
en la relació grans petits. Els alumnes del PQPI-PTT a partir 
dels dubtes que els nenes i nenes de P4 tenen els expliquen 
la feina del jardiner, com cuidar un hort, el cicle de vida de 
les plantes i tot d’aspectes relacionats amb l’agricultura. 
Aquesta activitat la fem a partir de l’experiència a l’hort i 
dels materials didàctics que els joves produeixen pensant 
en el grup de nens i nenes que tutoritzen. Cada jardiner 
tutoritza 3 o 4 nens/es. Els nens i nenes de P4 faciliten als 
joves que treballin les seves habilitats socials, l’empatia, 
la capacitat de compartir, la responsabilitat, l’esforç...

PQPI-PTT i Escola Catalunya

2010 - 2014

Escola    
Catalunya

Projectes

http://escola-catalunya.blogspot.com.es/
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Taller de      
Reparació de 

joguines

Des del projecte, recollim joguines velles, 
espatllades, a la deixalleria municipal. Un tallerista 
especialitzat, ensenya als joves del TJN (14-16), 
a obrir, analitzar i reparar les joguines, per poder 
allargar la seva vida i el seu funcionament.
Un cop arranjats, s’encaixen, i s’emboliquen, 
per a duur-los, i regalar, als nens 
del Centre Obert (6-11 anys)

Taller   
Jove Natura

Taller Jove Natura

2010 - 2014

Projectes

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2013/11/la-deixalleria-tambe-es-sant-cugat-17620.php
http://millorquenou.blogspot.com.es/2013/11/oscar-barril-del-taller-jove-natura.html
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Què passa   
quan et passes?

El Taller de reanimació cardiopulmonar i primers auxilis 
és una iniciativa ludicocientífica que el Departament 
d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut de la UIC ofereix a alumnes de batxillerat i 
cicles formatius de grau superior de Catalunya per 
mostrar i posar en valor el paper de la prevenció 
i la cura. De manera visual i pràctica el taller vol 
situar als assistents en un escenari hipotètic, però 
real, a través del qual puguin aprendre tècniques de 
Reanimació Cardiopulmonar Bàsica i de Primers Auxilis.

Taller de reanimació cardiopulmonar i 
primers auxilis

2011 - 2014

Universitat    
Internacional 
de Catalunya

Projectes

http://www.uic.es/
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Tens infermeria 
tens salut

Alumnes d’infermeria posen en pràctica els seus 
coneixements i ofereixen diferents controls 
i assessoraments en concepte de salut a la 
població coincidint amb el dia de  la infermeria.

Dia de la Infermeria

2012 - 2014

Universitat    
Internacional 
de Catalunya

Projectes

http://www.uic.es/
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Endinçat         
a la lectura

L’activitat consisteix en que setmanalment un grup de pares i mares dediquen 

temps en horari lectiu a l’acompanyament individual a la lectura d’alumnes de 

primària (de  primer a sisè) i a l’acompanyament del treball de llenguatge oral 

pels alumnes d’infantil per grups. A cada curs hi ha una mare coordinadora que 

dinamitza i planifica les sessions de les mares i pares del curs que realitzen 

l’activitat. Es mobilitzen entre 15 i 25 mares i pares per cadascun dels cursos.

Abans de l’inici de les sessions en cada curs es realitza una 

formació de competència lectora als pares i mares per part de 

mestres de l’escola amb coordinació de la LIC de l’escola.

Al final de les sessions es realitzen activitats d’avaluació a tres bandes: per 

part de l’alumnat, per part del professorat i per part de les famílies. Amb 

la triangulació de dades s’incorporen millores de cara al curs següent.

Escola      
La Floresta

Escola La Floresta

2009 - 2014

Projectes

http://bloc.escolafloresta.com/
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Projecte    
Científic

Al participar el la First Lego League, aquest 
any calia presentar un projecte científic d’un 
tema que millores la vida de les persones 
grans. Per anar a 3r i 4t d’ESO a estar amb 
els residents de l’AMMA, varen projectar una 
polsera amb diferents sistemes d’ajut.

Col•legi 
Viaró

Col•legi Viaró

2012 - 2013

Projectes

http://www.viaro.es/
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c
Taller          

Jove Comunica

Aquest projecte es duu a terme en el marc d’una 
nova assignatura optativa, Lideratge Social, 
impartida amb metodologia d’aprenentatge 
servei. En aquesta assignatura els estudiants 
de ESADE cursen, en primer lloc, un mòdul de 
Comunicació en Públic que els permet, en segon 
lloc, programar i dinamitzar un taller d’expressió 
oral, el Taller Comunica en instituts de secundària. 
S’afegeixen tallers en català, castellà i anglés.

ESADE

ESADE i instituts de secundària

2012 - 2014 Institut Pla i Farreras

Institut Arnau Cadell

Institut Angeleta

Institut Leonardo da Vinci

Escola Avenc

Escola El Pinar

Escola Thau

Escola d’Art i Disseny

Projectes

http://apscomunicacioenpublic.wordpress.com/taller-comunica/
http://www.esade.edu/campussantcugat/
http://www.plafarreras.cat/
http://www.xtec.cat/iesarnaucadell/
http://www.xtec.cat/iesangeletaferrer/
http://www.iesleonardo.cat/leointranet/index.php
http://www.fundaciocollserola.cat/
http://hijasdesantamaria.e.telefonica.net/pinar/nuestrocole.html
http://www.iccic.edu/thausc/
http://escoladart.com/


Aprenentatge i Servei      ExperiènciesAprenentatge i Servei      Experiències Aprenentatge i Servei      Experiències

Enllaços      
Musicals

Recuperació de cançons infantils. Els 
avis del casal canten i ensenyen cançons 
infantils als alumnes i aquests les preparen 
i arrangen per poder anar a explicar i cantar 
a nens més petits de l’escola bressol.

Institut               
Joaquima         

Pla i Farreras

Casal d’avis Sant Cugat 

2013 - 2014

EB Montserrat

Projectes

http://www.plafarreras.cat/
http://www.xtec.cat/crp-santcugat/centresllars.htm
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Recuperant la 
memòria històrica 
del barri de Sant 

Francesc

Els alumnes de l’institut recuperen la història del 
barri de Sant Francesc a través de les històries dels 
propis veïns i creen una visita guiada pel barri.

Institut       
Joaquima  

Pla i Farreras

Associació de Veïns Monestir

2013 - 2014

contingut

http://www.plafarreras.cat/
http://www.monestirav.santcugatentitats.net/Home/_H4QS29qxa71eejLLNwpqJcTLI0TdB_iacZpdarBBV2cawAgj4phSGQ
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Plafa News, 
més que una 

revista

Realització de la revista del centre, afavorint la 
comunicació en el centre i preparar “tallers de 
periodistes” per anar a fer a escoles. 

Tallers de periodistes

2007 - 2008

Institut       
Joaquima   

Pla i Farreras

Projectes

http://www.plafarreras.cat/
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Passió per      
la lectura

Passió per la lectura: incentivació de la lectura per 
plaer al centre, creació d’un blog i preparar lectures 
per realitzar a nois i  noies de centres hospitalaris

Institut Joaquima Pla i Farreras

2013 - 2014

Institut       
Joaquima   

Pla i Farreras

Projectes

http://www.plafarreras.cat/
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Alumnes 
acompanyants

Dinamització de les estones d’esbarjo de 
l’institut amb l’objectiu d’afavorir la integració 
d’aquell alumnat amb dificultats de relació.

Institut Joaquima Pla i Farreras

2013 - 2014

Institut       
Joaquima   

Pla i Farreras

Projectes

http://www.plafarreras.cat/
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Dinamització 
d’una estona    

de lleure

Al llarg del curs l’alumnat treballa diversos aspectes 
relacionats amb l’educació en el lleure (perfil del 
monitor/a, activitats, dinàmiques i tallers) i a la 
vegada faran un treball intens en educació en 
valors (igualtat, justícia, diàleg, tolerància...).
L’alumnat prepara una sèrie d’activitats 
lúdiques adreçades a nens i nenes de 
l’escola La Floresta posant en pràctica les 
competències treballades a l’aula.

Institut         
Arnau Cadell

Institut Arnau Cadell

2013 - 2014

Projectes

http://www.xtec.cat/iesarnaucadell/
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Taller               
intergeneracional 

de cuina

En motiu del Dia Internacional de la Gent Gran es 
realitzarà un taller de cuina a la Residència Sant Cugat. 
La raó d’aquest taller és integrar a les persones grans 
en el seu dia i crear un espai actiu i participatiu. 
Es tracta de treballar temàtiques en comú que siguin un 
centre d’interès a partir del qual es treballen diferents 
objectius socials i especialment de coneixement del medi 
treballant la importància d’una alimentació saludable.
El taller estarà destinat als nens i nenes de 2n i 4t de 
primària i a les àvies de la Residència. Es realitzen 
dues sessions, un taller de fruita i un de galetes.

Escola Gerbert d’Orlhac i Llar d’avis Sant Cugat

2013 - 2014

Escola  
Gerbert 
d’Orlhac

Projectes

http://www.xtec.cat/centres/a8059871/
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Lectura         
en veu alta

Alumnes de 6è realitzen sessions de 20-30 minuts 
de lectura en veu alta per a alumnat de 2n de 
primària amb més dificultats en competència lectora. 
Es pretén ajudar als i les alumnes que reben poc 
suport per realitzar tasques de lectura a casa. Amb 
aquesta activitat s’exercitarà la lectura en veu alta 
dins l’horari i espai escolar seguint el model que 
proporcionen els alumnes més grans de l’escola.

Escola Pins del Vallès

2013 - 2014

Escola Pins 
del Vallès

Projectes

http://www.xtec.cat/ceip-pins/
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Imaginem,     
creem i ens    

trobem amunt

L’artista explicarà als alumnes de 5è estratègies 
per utilitzar el traç del dibuix amb llibertat i 
seguretat per representar les seves idees. El 
treball plàstic final serà la cançó de l’escola.
Els alumnes que han realitzat l’activitat 
plàstica aprofitaran el seu aprenentatge per 
fer una proposta adaptada a alumnes més 
petits de l’escola perquè elaborin un treball 
plàstic en aquest cas sobre poesia. 

Escola Ciutat d’Alba i Paco Minuesa, Entretallers

2013 - 2014

Ciutat     
d’Alba

Projectes

http://www.escolaciutatdalba.cat/
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Jornada de       
promoció de la   

salut al professorat

Alumnes d’infermeria realitzen un taller de 
reanimació cardiopulmonar i primers auxilis a 
professorat per mostrar i posar en valor el paper de 
la prevenció i la cura. És una activitat que respon a 
la demanda dels professors en aquesta formació.

Universitat Internacional de Catalunya

2013 - 2014

Universitat    
Internacional 
de Catalunya

Projectes

http://www.monestirav.santcugatentitats.net/Home/_H4QS29qxa71eejLLNwpqJcTLI0TdB_iacZpdarBBV2cawAgj4phSGQ
http://www.uic.es/
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Jornada             
de promoció         

i  prevenció de la 
salut

Tallers de promoció i hàbits saludables a càrrec 
del alumnes del Departament d’Infermeria 
de la Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut de la UIC adreçats a pacients afectats 
de malalties neurològiques i Parkinson.
3 sessions dirigies a AVAN i l’Associació 
del Parkinson a Sant Cugat 

Universitat Internacional de Catalunya

2013 - 2014

Universitat    
Internacional 
de Catalunya

Projectes

http://www.uic.es/
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Imatges 
d’una vida

Els alumnes dels cicles de grau mig realitzen un treball de 
memòria amb els residents de la residència Cugat natura a 
través d’imatges de la seva vida. Els residents fan memòria 
de les imatges que els han acompanyat durant la vida. 
El projecte està dividit  en quatre moments. Un moment 
de formació inicial, dos d’interacció dels alumnes amb els 
residents i una altre de treball cooperatiu dels  alumnes.

Col•legi el Pinar i Residència Cugat Natura

2013 - 2014

El Pinar

Cugat Natura

Projectes

http://hijasdesantamaria.e.telefonica.net/pinar/index.html
http://www.cugatnatura.com/


Projectes

Participants en els projectes

Col•legi  El Pinar
ESADE
Escola Avenç 
Escola Bressol El Tricicle
Escola Bressol Nostra Sra. De Montserrat 
Escola Catalunya 
Escola Ciutat d'Alba 
Escola Collserola 
Escola d’art de Sant Cugat
Escola d'Art i Disseny 
Escola Gerbert d'Orlhac 
Escola La Floresta 
Escola Pins del Vallès 
Escola Santa Isabel 
Escola Thau 
Escola Turó de Can Mates
Escola Viaró
Institut Angeleta Ferrer i Sensat
Institut Arnau Cadell
Institut Joaquima Pla i Farreras
Institut Leonardo da Vinci
PQPI-PTT Sant Cugat
UAB Institut Ciències de l’Educació
Universitat Internacional de Catalunya 

Per més informació: 

Servei d’Educació
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Telf. 93 565 70 00

www.santcugat.cat

Publicacions i altres experiències:

www.aprenentatgeservei.org

ASDI
Associació de Veïns Monestir
Associació l'Ortiga
Associació Parkinson 
ATAM 
AVAN 
Casal de joves Torreblanca
Casal infantil Les Planes
Centre Obert Can Llobet
Centre Obert Sant Cugat 
Entretallers 
Jardins de Valldoreix
Llar d'avis Sant Cugat 
Museu de Sant Cugat 
Oficina Municipal d’Esport per Tothom
Petits Músics del món
Residència Cugat Natura 
Residència Sant Medir 
Residència Sant Salvador
Taller Jeroni de Moragas 
Taller Jove Natura 

http://www.santcugat.cat/
http://www.aprenentatgeservei.org
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