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Inici del Servei Comunitari
Enviada per jfons2 el 20/Des/2021 - 07:16

El passat diumenge 12 i dilluns 13 de desembre l’alumnat de 3r d’ESO va començar les col·laboracions amb les
entitats dins del projecte del Servei Comunitari. Ho van fer col·laborant amb l’entitat del Pessebre Vivent del Pont
Llarg i Càritas.
L'alumnat va conèixer les representats de les entitats i van dur a terme diferents activitats durant la jornada.

Per una banda els alumnes que col·laboren amb del Pessebre Vivent realitzaran la representació que es durà a
terme el dia 26 de desembre de 17h a 20h de la tarda. Durant la primera trobada es van assignar els vestits que
utilitzaran el dia del Pessebre, es va explicar quines seran les tasques col·laboratives amb l’entitat i es van
informar de les noves normes Covid que s’hauran de dur terme enguany a tots els pessebres de Catalunya. A
més a més, vam tenir la oportunitat de participar a les activitats dinàmiques i divertides que es proposaven dins de
l’entitat aquell diumenge: van esmorzar coca i xocolata, van jugar a un bingo musical i fins i tot van participar a
l’elaboració d’un TikTok.
Per altra banda, l'alumnat que participa amb Càritas va contribuir amb la parada de l'entitat a la Fira de Santa
Llúcia de 16h a 20h de la tarda ajudant a muntar i a vendre els cors de xocolata solidaris. A més a més, van poder
conèixer les instal·lacions de l'entitat, els hi van explicar les activitats que es realitzaran durant el servei i es va
començar a organitzar la temporització. L'alumnat que participa amb Càritas col·laborarà fent classes
d'alfabetització a persones immigrades durant el segon trimestre.
Van ser jornades dinàmiques i molt satisfactòries, l'alumnat ja té ganes de tornar-hi.
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