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PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Centre: INS S’Agulla
Localitat: Blanes

TÍTOL DEL PROJECTE:   Una platja sense cigarretes

Nivell acadèmic/curs: 3r d’ESO
Nombre d’alumnes: 80

Matèria o matèries  on es desenvolupa el projecte de Servei comunitari: Llengua castellana, 
tecnologia,  ciutadania,  tutoria, ciències naturals, llengua catalana, anglesa i francesa,  i visual i 
plàstica

Entitats col·laboradores: Ajuntament de Blanes, Regidoria de medi ambient ? AMPA Ins S'Agulla,
Associació Acció cultural Es Viver, Associació de Botiguers de Blanes centre, Associació S’agulla 
Educació Mediambiental, Voluntariat de l’Alt Maresme de Medi Ambient ( aquests són els que fan 
la neteja actual a Blanes ) En cursiva les entitats que potser col·laboraran.

                                                          Descripció del projecte

  Introducció

El  nostre municipi  es caracteritza per  ser  un poble costaner,  cosa que des de sempre ha
afavorit el turisme i el lleure. La imatge d'aquest és important a l'hora de projectar-se tant a
nivell  dels  propis  vilatans  com dels  visitants  que decideixen venir  a  gaudir  de la  costa  de
Blanes. És per això que la netedat de les platges és fonamental per al creixement d'aquest
sector, però també per al benestar dels blanencs i per la millora del medi ambient.
Els alumnes de tercer d’ESO de l’Institut S’agulla, des de la matèria de Llengua castellana,
tecnologia, i amb la col·laboració d’altres matèries implicades, plantegen un projecte per a la
millora de les platges enfocat a no embrutar-les amb les burilles de cigarreta, a partir de dues
activitats diferents:
1)  confecció  i  difusió  d'una  campanya  publicitària  de  conscienciació  de  neteja  de  platges
basada en les burilles de cigarreta a partir  de cartells,  falques de ràdio, audiovisuals per a
planes Web,  i publicitat a la premsa local.
2). Elaboració i instal·lació d’estants o faristols amb cendrers que s’ubicaran a l’entrada de les
platges i es podran retornar al marxar.
Tots els alumnes faran el projecte, ja que en l'elaboració de la publicitat i de tots els faristols
necessaris  per  cobrir  totes  o  la  majoria  d'entrades de  les  nostres  platges es  necessitaran
moltes  hores,  i  per  tant  possiblement  tot  3r  d'ESO cobreixi  les  20  hores  de  serveis  a  la
comunitat.
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Àmbit

· Medi ambient.
· Participació ciutadana.
· Patrimoni cultural.
· Preservació i manteniment del medi urbà.

Objectius del projecte  

La finalitat  última d’aquest  projecte  és  garantir  que  els  alumnes experimentin  i  protagonitzin
accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus
coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
Per altra banda, el projecte també afavorirà unes platges lliures de burilles i per tant una millora
de la imatge de la costa blanenca.

Els objectius d’aprenentatge són els següents:

- Llengua castellana:
      1) Identificar i portar a terme les estratègies de la publicitat en massa i en concret d’una
             campanya de conscienciació
      2) Conèixer els mitjans de difusió d’una campanya local dirigida a tot el públic: cartells,
             ràdio, premsa local i planes web.
      3) Aprendre i utilitzar el llenguatge publicitari lligat a les figures retòriques
      4) Elaborar una campanya sencera pensant en la seva difusió a partir de tots els mitjans
            oferts

- Ciències naturals:
      5) Adquirir els coneixements sobre els materials de rebuig i la desintegració d’aquests en el
           medi natural. Identificar les burilles com a contaminants ambientals.
      6) Identificar els components químics del tabac i associar-los als diferents pictogrames
           treballats al laboratori.
      7)  Reconèixer els elements químics de la taula periòdica en les diferents substàncies que
           formen el tabac.
      8) Proposar mesures preventives i de reciclatge de les burilles.

- Ciutadania:
       8) Desplegar i presentar l’aprenentatge – servei.
       9) Discutir críticament l’estat de les platges i el comportament incívic d’alguns ciutadans
      10) Valorar la disponibilitat per trobar solucions als problemes i intentar millorar la realitat de
           manera crítica i responsable
      11) Assumir responsabilitats i treballar de forma cooperativa

- Tecnologia:
      12) Dissenyar i realitzar en fusteria diferents estants per col·locar en mode de xarxa
            diferents cendrers fets a partir de llaunes
      13) Caracteritzar els elements del projecte tecnològic: la utilitat i la funcionalitat de l’objecte
            o del procés; la relació de materials, eines i maquinària; el pressupost; la planificació del
            procés de realització; l’avaluació del resultat i l’elaboració de la memòria.
      14) Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat
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Objectius del projecte  
      15) Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i
            creativitat, el procés tecnològic.
      16) Aprendre a fer funcionar els programes d’edició de vídeo

- Llengua catalana, anglesa i francesa
      17) Traducció de la informació sobre els cendrers i de la campanya en les diferents llengües.

- Visual i plàstica:
       18) Emprar diverses tècniques i recursos artístics per elaborar una campanya visual o un
           logotip
       19) Expressar les pròpies vivències, sentiments i emocions a partir de l’art

- Tutoria:
       20) Fer un seguiment individual i col·lectiu del servei comunitari
       21) Complementar els objectius proposats a les matèries
       22) Realitzar les activitats de reconeixement

Els objectius de servei són els següents:

-  Afavorir  una  actitud  crítica  i  compromesa  davant  la  població  a  partir  de  la  campanya
publicitària tot desenvolupant la competència social i ciutadana i per tal d’esdevenir-ne membres
actius.
- Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el
compromís amb l’estat actual de les platges del municipi de Blanes.
-  Desenvolupar  habilitats  relacionades  amb  el  disseny  i  realització  del  projecte  publicitari,
sensibilització de la població respecte la problemàtica a la nostra costa i amb el treball d’equip.

Activitats

· Campanya publicitària

- Part teòrica: temporització 10 hores (llengua castellana i naturals). La faran tots els alumnes.

1) Estudi del llenguatge publicitari, de les metàfores i de l'impacte visual d'imatges. Cartellisme, 
premsa, audiovisual i ràdio (3-4h)

2) Anàlisi de diferents models i confecció d'anuncis publicitaris de diferents tipus (3-4h)

3) Estudi i anàlisi de les diferents substàncies i materials d'una cigarreta, així com de la seva 
desintegració (2h)

- Part pràctica:
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Activitats

Temporització 10 hores (llengua castellana, catalana, anglesa i francesa.   Educació Visual i 
Plàstica). Tot i que ho faran tots els alumnes, només comptarà la pràctica a aquells alumnes 
els quals la seva feina hagi estat triada per a la campanya. Seran un total de 6 alumnes, dos 
per al primer punt, dos per al segon i tercer punt junts, i dos més per al quart.

1) Elaboració d'un cartell publicitari amb un eslògan, incloent-hi una metàfora i una icona visual 
que impacti. (2-3h a llengua castellana + 1-2h a Visual i Plàstica).

      Impremta: portar el cartell definitiu per fer-ne còpies a color i mida DIN-A3 ( 1h )
                        Cost: 1 euro per cartell
      Repartiment dels cartells i col·locació d'aquests pel centre de Blanes ( Parlar amb l' 

Associació de botiguers de Blanes centre ) i voltants. (3h)

2) Confecció d'un article periodístic explicant la campanya per a la premsa local. (1-2h)
     Disseny de l'anunci publicitari de la campanya per a la premsa, mantenint l'eslògan dels 

cartells anteriors ( 2h )
     Visita als diferents diaris locals per portar l'article i l'anunci. ( 2h )

3) Realització d'un anunci audiovisual de campanya de conscienciació, d'entre un i dos minuts, 
per poder penjar a la web de Blanes (5h)

      
        4) Realització d'una falca de ràdio publicitària a classe ( 1h ), tria de la millor falca.
           Gravació de la falca als estudis de Ràdio Blanes (ajuntament) o de ràdio Marina. (2h)
          Traducció al català, anglès i francès de totes les activitats publicitàries dutes a terme per a la  
           campanya, però no de forma literal. ( 3-4h)

- Cost de l'activitat:

Hem de tenir en compte que la difusió a premsa local i la gravació de la falca de ràdio serà 
gratuïta, ja que són serveis de l'ajuntament. El que sí que tindrà un cost serà l'edició dels 
cartells, que valen un euro cada un. Comptem que per una difusió publicitària amb cara i ulls 
hauríem de fer uns 250 cartells, o sigui que tindrà un cost de 250 euros.

      Tot i així, com a activitat educativa, si el pressupost no arriba farem molts menys cartells.

•    Faristol de fusta

Comptarem aquesta activitat només com a pràctica.  Els alumnes que la duguin a terme tindran 
comptada com a teòrica la part de campanya publicitària, ja que la fan tots.

Temporització 10h (2h de disseny i 8h de construcció). Taller de Tecnologia de l'Ins S'Agulla.
Alumnat: 2 alumnes per faristol.

Confecció d'un faristol de fusta marina de doble base i aguantat per un tronc rodó, en el qual hi 
hauran col·locades llaunes reciclades i preparades a mode de cendrer, així els fumadors que 
vagin a la platja podran agafar-ne un i al marxar, buidar-lo i tornar-lo al seu lloc.

Les fustes ja vindran tallades en part, però s'hauran de fer tots els forats a mida per poder posar 
les llaunes (de beguda). A les fustes laterals s'hi inscriurà un gravat que indiqui en diferents 
idiomes que hi ha cendrers. Després passaran al muntatge de les fustes de manera que quedi
el faristol muntat, amb dues bases de 1m x 50 cm separades a una alçada d'uns 10 o 12 cm 
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Activitats

però unides per fusta. A la placa del damunt és on aniran els forats per posar les llaunes, així 
com un petit escrit informatiu en diferents llengües i protegit contra vent i pluja.

      Aquestes bases s'uniran a un tronc mitjançant una placa i cargols (està per veure, forma part 
de les hores de disseny que es compten amb el professor de tecnologia).

- Material i pressupost

El material necessari són llaunes de refresc (es reciclaran, no porten cap cost) i fusta marina per 
al faristol. Farem el càlcul per a 20 faristols (una xifra que pot abarcar moltes de les entrades 
de platja a Blanes), però depenent del pressupost en farem menys. Si cal, en farem només 
dos o tres com a prova per a l'estiu vinent.

Preus de la fusta marina:

2,50 x 1,22 metres 3,10 x 1,53 metres

8 mm gruix 46,31 € 81,40 €

 10 mm gruix 53,80 € 94,49 €

12 mm gruix 65,99 € 115,96 €

El gruix necessari hauria de ser el de 12mm, i la fusta que agafaríem és la gran, per tant 115,96€ 
per fusta. D'aquesta fusta gran en sortirien uns quatre faristols, ja que podem treure 9 plaques
de 1m x 50cm de cada fusta.

Hem de tenir en compte que també necessitem les tires de fusta d'uns 12 cm per poder unir les 
dues bases, així que hem de comptar-ne més.

El càlcul és que per 20 estants necessitem 40 bases, o sigui que un total de 4,4 fustes (5 fustes), 
però no ens arriba per a les fustes d'unió de les bases. Amb 6 fustes sí.

La instal·lació dels faristols anirà a càrrec de les brigades municipals.

     20 faristols = 40 bases + tires de 12 cm = 6 fustes x 115,96€ = 695€ + 21% IVA = 841,86 €
Si comptem material necessari per treballar-ho, ens anem cap als 1000 euros sense comptar els 

pals o troncs de la base, que potser ho hauríem de parlar abans amb la brigada municipal que
serà qui ho instal·larà.

Està clar que en aquests moments queda pendent una part del pressupost, a setembre s'acabarà 
de concretar depenent de si algunes entitats o associacions volen participar.

Si ho fem a l'engròs, podem anar cap als 1500 euros de material + 250 euros de cartells
A partir d'aquí podem reduir a la meitat o al que calgui. Per poc que sigui, sempre donarà com a 

projecte de Servei a la Comunitat en termes educatius.
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Avaluació de l’alumnat (respecte els objectius )

    Aquestes activitats queden integrades dins la programació de diferents matèries, en algunes   
  només com a part teòrica i en altres com a part pràctica.

-  Part teòrica (campanya):

1) Llengua castellana: ( 50 % )
- reconeixement dels recursos de la publicitat en un anunci publicitari de qualsevol tipus (en forma 

de pràctica o dins d'una prova escrita ) i per a qualsevol receptor, individual o de masses.
- anàlisi d'una campanya coneguda i els seus recursos i diferents enfocaments cap a la societat
(exposició oral)

2) Ciències naturals: ( 35 % )
-  coneixement dels  materials de rebuig i la desintegració d’aquests en el medi natural (prova 

escrita i exposició oral )
- Identificació dels components químics del tabac i associació als diferents pictogrames treballats al 

laboratori (com a pràctica setmanal de laboratori)
  - Propostes de mesures preventives i de reciclatge de les burilles (com a pràctica de laboratori)

  3) Ciutadania: ( 15 % )
- Participació oral i aportacions en els debats sobre l'aprenentatge-servei, l'estat de les platges i els
nostres deures vers la comunitat.

- Part pràctica (campanya):

1) Llengua castellana: (40%)
-  realització  d'un cartell  publicitari  seguint  els  models  i  pautes donades i  utilitzant  els  recursos
estudiats. Llenguatge metafòric.
- confecció d'una falca publicitària a la ràdio, seguint els models i recursos, però tenint en compte
també la fluïdesa i l'entonació oral
- redacció d'un article periodístic amb adequació, coherència i cohesió destinat a la campanya

- realització d'un anunci audiovisual d'entre un i dos minuts on s'utilitzin correctament tots els mitjans
tecnològics (nota de tecnologia) i el llenguatge visual estudiat en els models (nota de castellà)

2) Visual i plàstica: (20%)
- confecció d'un logotip per a la campanya que sigui original i a l'hora impactant.

3) Llengua catalana, anglesa i francesa: (20%)
- traducció de la campanya feta a castellà en les diferents llengües de manera que no sigui literal i
intentant mantenir l'essència de l'anunci original i les seves metàfores.

Implicació en el projecte i treball en equip (20%)

- Part pràctica (faristols)

1) Tecnologia: ( 70 % )
- Disseny del faristol de fusta com a base dels cendrers
- Realització del faristol seguint les fases establertes i treballant en equips de dos
- Ús correcte de les eines necessàries amb cada material
- Conscienciació del procés de realització, valoració del resultat i elaboració d'una memòria
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Avaluació de l’alumnat (respecte els objectius )
- Seguiment continu de les normes de seguretat
- Editar un vídeo fent servir les tècniques utilitzades

2)  Llengües:
- Elaboració dels escrits d'informació que aniran al faristol en diferents llengües. (10 % )

Implicació en el projecte i treball en equip (20 %)
      

Espais i canals de coordinació

  La coordinació entre les diferents matèries del centre es farà regularment un cop al mes a l'hora 
d'equip docent de 3r d'ESO, un dilluns per la tarda al mes. Si és necessari trobar-nos més sovint, no 
hi haurà cap problema perquè tenim equip docent setmanalment.

 La coordinació amb entitats de fora del centre és diferent.
No hi haurà per ara un espai ni un temps regular concret per coordinar-nos. De fet, depenent del 
pressupost que pugui fer càrrec l'ajuntament haurem de parlar amb més o menys associacions.
Segurament l'espai de coordinació sigui el CRP La Selva II, sempre en l'horari que l'agent extern 
demani o li vagi millor.
Amb qui segurament ens haurem de coordinar és amb l'Ajuntament i les brigades municipals, amb la 
ràdio local i la premsa.
El responsable per part de l'Ins S'agulla serà el Coordinador lingüístic i de cohesió social, en Pitu 
Chamorro. Si les trobades s'han de fer directament al local de l'entitat col·laboradora, no hi haurà 
problema, fins i tot fora d'horari escolar.

                                                     Activitats de reconeixement

 Farem un reconeixement als alumnes, però decidirem com fer-ho un cop començat el curs escolar.

Difusió del projecte

  La difusió del projecte forma part del projecte en sí, ja que consta de la campanya publicitària.
Així, el propi treball de l'alumnat és la difusió a la comunitat en diferents formes:

- Cartellisme: 250 cartells DIN A3 a color pels comerços i establiments de Blanes centre i voltants
- La web de Blanes: campanya audiovisual d'entre un i dos minuts
- Ràdio: gravació d'una falca de ràdio per fer-ne difusió per Ràdio Blanes (ajuntament) i potser també
per Ràdio Marina (privada, n'hem de parlar a setembre).
- Premsa local: difusió a través d'un article periodístic sobre el tema i publicitat de premsa elaborada 
per l'alumnat.

Més endavant podem parlar de fer una presentació del projecte a la Biblioteca comarcal i fins i tot la 
mostra del faristol que s'instal·larà a les platges.



Generalitat de Catalunya PROJECTE SERVEI COMUNITARI
Departament d'Ensenyament           UNA PLATJA SENSE CIGARRETES
Institut S’Agulla

Indicadors d’avaluació del projecte

Per a la campanya:

  Els indicadors d’avaluació de la campanya serà la realització completa o en part de la difusió que 
ens hem proposat a l’inici del projecte. Això és:
  

1) Haver pogut difondre per ràdio la informació a partir d’una falca. Dependrà també de la 
repetició i continuïtat d’aquesta difusió radiofònica.
- Ràdio Blanes
- Ràdio Marina

1) Haver pogut penjar els cartells treballats. El 100% serien els cartells que ens entrin per 
pressupost, a 1 euro per cartell.

2) Aconseguir penjar el reportatge o campanya audiovisual a la Web de Blanes. Si es penja en 
més webs, serà un indicador més que positiu.

3) Poder publicitar la campanya a tota la premsa local. 

Per als faristols:

1) Realització de tots els faristols depenent del pressupost.
2) Instal·lació correcta dels faristols a l’entrada de les platges.
3) Conservació dels faristols durant l’estiu 2016
4) Ús dels cendrers per part de la comunitat

També tindrem en compte l’impacte final, la netedat de les platges i la conscienciació de la gent.


