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Activitats

Activitats: Comença el Servei Comunitari
Enviada per jpons128 el 12/Des/2019 - 03:43

El passat dilluns dia 9 van començar el Servei Comunitari que els primers alumnes de 3r d'ESO portaran a terme.
Ho faran a Càritas Manresa, ajudant a organitzar la seva parada de la Fira de Santa Llúcia de Nadal.
Seran els primers alumnes de 3r i els primers de tot l'Institut: el Servei Comunitari de suport a un projecte altruista
és una activitat obligatòria a partir d'aquest curs 2019-2020. L'hauran de fer tots els alumnes de 3r o 4t d'ESO de
tot Catalunya seguint el que estableix l'actual Llei d'Educació.
La tasca que desenvoluparan comportarà una nota amb validesa curricular.
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parada de la Fira de Santa Llúcia de Nadal.
Seran els primers alumnes de 3r i els primers de tot l'Institut: el Servei Comunitari de suport a un projecte altruista
és una activitat obligatòria a partir d'aquest curs 2019-2020. L'hauran de fer tots els alumnes de 3r o 4t d'ESO de
tot Catalunya seguint el que estableix l'actual Llei d'Educació.
La tasca que desenvoluparan comportarà una nota amb validesa curricular.
Al llarg del primer trimestre i dins de les matèries d'Ètica i de Religió, els alumnes han conegut entitats i projectes i
han reflexionat sobre el compromís social. Paral·lelament, des del centre s'han tramitat els convenis amb les
entitats i s'ha gestionat l'encaix entre les places ofertades i les sol·licituds dels alumnes. Les famílies han hagut de
signar una autorització al respecte.
Després de Càritas començaran els serveis a d'altres projectes, com la ludoteca de Creu Roja Manresa, la
Transèquia, els horts socials, el suport al llenguatge de signes de CASMACS, o la Llar d'Avis de la Sagrada
Família, per esmentar algun dels catorze projectes amb els que col·laboraran els nostres alumnes.
Esperem que els sigui profitós i que l'experiència els faci compartir i comprendre realitats noves i diferents.
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