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1. Què és l’ApS i 
per què fer-ho?



Experiències d’aprenentatge servei: 
Trenquem el silenci!

És un programa de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere de prevenció de violència de gènere des del qual 
fomentem la realització d’accions amb centres educatius. En aquest cas, es treballa amb l'INS Salvat Papasseit la possibilitat de 
facilitar el procés d’aplicació de la metodologia educativa Aprenentatge i Servei dins les matèries curriculars: Matemàtiques, Ciències 
socials, Educació Musical, Llengua Catalana i Educació visual i plàstica. El servei es concreta en un acte de sensibilització al barri de la 
Barceloneta. Veure vídeo

Aprenentatges

Socials, lingüístics, 
musicals, plàstica 

Servei: 
Campanya de 
sensibilització al 
barri de la 
Barceloneta

Necessitat social: 
Prevenció de la violència 

de gènere

https://www.youtube.com/watch?v=dnG49N6r798&index=4&list=PLcsIrUHedr1LCeOWOYYXtrxwWMa4FwUkM
https://www.youtube.com/watch?v=dnG49N6r798&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=dnG49N6r798&t=81s


Experiències d’aprenentatge servei: Connecta jove

Joves d’entitats de lleure o centres d’adults fan cursos 
de digitalització bàsica per a persones grans. 

Aprenentatge:
Informàtica, sobre la 
bretxa digital, habilitats 
comunicatives i 
relacionals, estratègies 
didàctiques

Servei:
Introduir la informàtica 
entre les persones 
adultes del barri, que no 
tenen accés en el seu 
context.

Necessitat social: 
Ajuda per superar la 
bretxa digital

Experiències d’aprenentatge servei: 

Connecta Jove!



Servei:
Oferir classes de català, 
castellà i altres activitats per 
a dones del barri i generar 
espais de relació.

Necessitat social:
Les dones del barri tenen dificultats 
amb el català i castellà i això dificulta 
les seves relacions amb l’entorn. 
Pocs espais de trobada i convivència 
entre persones del barri de 
procedències diverses

Aprenentatges:
Habilitats professionals per interactuar 
amb dones de diferents cultures, 
recolzar el disseny d’activitats 
d’aprenentatge i d’acció comunitària.

Aquest és un projecte de CEIR-ARCO Aragó on 
l’alumnat del Cicle Formatiu d’integració social  
en col·laboració amb l’Ateneu Sant Roc. Està
dirigit a dones de diferents cultures i 
procedències perquè aprenguin català i 
castellà com element facilitador per a la seva 
integració a la societat. Aquesta iniciativa 
d'APS es basa en oferir unes classes 
dinàmiques de llengua preparades i 
implementades per l'alumnat."

Experiències d’aprenentatge servei:

Parla Laila!



Experiències d’aprenentatge servei: Connecta jove

Els alumnes de GES del centre fan de monitors a alumnes d’escoles de 
primària de la ciutat i els donin a conèixer, mitjançant aquest dossier, com 
és aquest parc. 

Aprenentatge:
Ciències naturals, 
matemàtiques, socials i 
habilitats comunicatives.

Servei:
Visites guiades i 
tallers sobre la 
història del parc i la 
cura del medi

Necessitat social: 
Donar a conèixer el 
parc a escoles properes 
i a valorar-lo i cuidar-lo.

Experiències d’aprenentatge servei:

Coneguem el Parc de Les Planes



Què és l’Aprenentatge Servei?

Proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei
a la comunitat en un sol projecte ben articulat, on els participants
aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat
de millorar-lo (Puig, 2006).

 transforma els dos components
 afegeix valor a cada un d’ells
 crea noves qualitats educatives pròpies del conjunt que ara formen 

servei + aprenentatge...

APRENENTATGE SERVEI 

https://www.youtube.com/watch?v=u8YpiSlQGF0
https://www.youtube.com/watch?v=u8YpiSlQGF0


https://www.youtube.com/watch?v=k_LA-ZWLYiI&list=PLcsIrUHedr1LCeOWOYYXtrxwWMa4FwUkM&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=k_LA-ZWLYiI&list=PLcsIrUHedr1LCeOWOYYXtrxwWMa4FwUkM&index=14




jo nosaltres els altres

L’APS reforça el descobriment de la alteritat i 
la implicació

Buscar necessitats de la 
comunitat



EXERCICI



• L’educació és una responsabilitat de tots els
actors socials. És impossible si no ho fem junts!

• Manera d’entendre la ciutadania. Els infants i 
joves ja són capaços de canviar el seu entorn

• Una manera d’entendre l’aprenentatge: 
resposabilitat social, reflexió, exploració, acció i 
reflexió

• Una manera d’entendre el 
desenvolupament comunitari
Connectar xarxa

En què es fonamenta l’ApS?



• Perquè l’entitat social també ha de 
reconèixer la seva funció educadora.

• Perquè dóna la possibilitat de difondre i 
estendre la causa per la que treballa l’entitat 

• Perquè, com els centres educatius, la 
finalitat és contribuir a formar agents de 
canvi social i ens suma forces pels nostres 
objectius.

Per què fer-ho des de les entitats socials ?



•Nova generació de propostes educatives que té 
com a dinamisme essencial el treball dels nois i 
noies en benefici de la comunitat.

•Enriqueix el treball de les entitats. Recolzament des dels serveis a 
les entitats per aconseguir les seves finalitats o arribar on no 
arribaven.

•Genera una xarxa educativa local forta i viva. Centres implicats en 
el seu entorn. Entitats que assumeix el seu agent educador 
generant un vila veritablement educadora amb propòsits
educatius comuns. Fomenta corresponsabilitat educativa.

•Increment capital social. Major coneixement de l’entorn. Millora
arrelament i potenciació d’aquest entorn per aconseguir un major
impacte en la cohesió social. 

Què ens pot aportar l’ApS
com a comunitat?



• En l’aprenentatge

• En l’entorn

• En les entitats

Impacte de l’ApS



Etapes educatives on es pot fer 
projectes ApS i tipus servei

Els nois i 
noies 
poden

Sensibilit
- zar

Educar i 
formar

Denúncia 

Fer 
recerca

Incidèn-
cia 

política

Ajuda 
directa

?

Logística



2. Aspectes a considerar. 
Dinamismes



Què cal dins d’un projecte?
Dinamismes que componen 
una experiència significativa

Dinamismes: elements pedagògics que donen forma 
global a les experiència d’ApS



Dinamismes pedagògics

1. Necessitats
socials

• Situacions de carència, injustícia o 
dificultat que convida a comprometre’s.

• Punt de partida

• No confondre necessitats educatives

• Preguntes:

– Com presentarem la proposta per 
motivar l’aluminat i permetre que 
l’enriqueixi i aconseguim implicar-lo 
en la seva realització?

– Estan clares? Són reals i prioritàries?



Dinamismes pedagògics

2. Servei
- Treball real i útil per a la 

comunitat

- Un ventall de possibilitats:

És… Realista i 

adequat?

Recíproc?

Lliure i conscient?

Significatiu?

Gratuït i altruista?

Concret, clar i 

visual?

Complex i 

creatiu?



Àmbits:

• Medi ambient

• Promoció de la salut

• Participació ciutadana

• Patrimoni cultural

• Intercanvi generacional

• Ajuda pròxima a altres persones

• Suport a l’escolarització

• Solidaritat i cooperació

Accions de servei:

 Sensibilització

 Denúncia i reivindicació

 Formació

 Recerca

 Intervenció directa

 Recollida de fons

Àmbits i tipus de servei



Dinamismes pedagògics

1. Necessitats3. Sentit del 
servei

• Fer que siguin conscients del valor de les seves 
accions a nivell social i personal

• Ser conscient dels límits que no considerin una 
acció política

• El servei com a moneda de doble cara

Rubio, L. Taller: 
Proposem serveis de 
qualitat a les escoles



Dinamismes pedagògics

4. Aprenentatge
• Adquisició de competències, 

coneixements, valors... Espontanis i 
promoguts intencionadament.

• Preguntes:
– Quins aprenentatges es donen a l’experiència? Tenen 

possibles vinculacions curriculars?

– Podem buscar la interdisciplinarietat i obrir 
possibilitat a  implicar professorat de diverses àrees?

– Estem considerant la distribució de continguts 
d’aprenentatge en diferents fases del projecte? 
(abans, durant i després de la realització del servei).

– Quins aprenentatges o recursos ens pot aportar 
l’entitat amb qui col·laborem?



Com contribuir als aprenentatges?

• Perspectiva interdisciplinària /Implicació entitat i centre

• Revisar junts el currículum o programa educatiu per 
identificar els aspectes /analitzar llibres

• Distribuir els continguts d’aprenentatge per a cada fase del 
projecte (abans, durant i després de la realització del servei).

• Seleccionar el material que l’entitat pugui aportar

• Aportar d’altres recursos a l’abast del professorat per 
complementar



Els joves de l'Esplai GISC de la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai) han recuperat un espai d'oci del seu barri, la 
placeta del barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat.
La nostra placeta és un projecte del grup de grans de l’esplai GISC, ubicat al barri de Sant Cosme, del Prat de 
Llobregat. Arrel de la proposta educativa va néixer dins del grup de nens i nenes la idea de poder rehabilitar i donar 
vida a la plaça situada davant de l’entitat.

Aprenentatge:
Servei:

Reabilitació d’un espai
públic i comunitari

Necessitat social:
Manca d’espais d’oci i 
relació al barri

LA PLACETA
Esplai GISC

Fundació Catalana de l’Esplai-Fundesplai
Esplai Grup Infantil Sant Cosme

Recerca, conèixer les 
necessitats de 
l’entorn, 
competències en 
relacions personals, 
participació ciutadana.

https://www.youtube.com/watch?v=o6fNKD8NkyE&list=PLcsIrUHedr1LCeOWOYYXtrxwWMa4FwUkM
https://www.youtube.com/watch?v=u8YpiSlQGF0
https://www.youtube.com/watch?v=u8YpiSlQGF0


5. Participació

Dinamismes pedagògics

• Repercuteix en la motivació cap a l’activitat i el 
protagonisme de l’alumnat

• Podem participar ideant propostes, prenent 
decisions, col·laborant en la gestió, liderant el 
projecte.

• Preguntes:
– En quins moments l’alumnat podrà participar 

creativament?
– Com podem implicar als participants en la 

presa de decisions al llarg del projecte?

– Els participants comparteixen amb els 
educadors responsabilitats en el disseny i 
desenvolupament d’activitats? Lideren o 
promouen algunes fases?



Dinamismes pedagògics

6.  Treball en
grup

• En l’ApS es donen de manera intencionada 
aquests processos d’ajuda entre iguals.

• Valor educatiu, oportunitat 
desenvolupament competències personals 
i generació de vincles. 

• Preguntes:
– Haurà moments pel treball en grip i 

d’altres individuals?
– Hi ha moments de treball cooperatiu on 

tots tenen un objectiu comú?
– El treball va més enllà del grup inicial i 

s’expandeix a altres agents creant xarxa 
comunitària?



7. Reflexió

Dinamismes pedagògics

• Optimitzar l’experiència d’aprenentatge, dotar 
de consciència allò treballat per aprofundir en 
la comprensió.

• Permet donar sentit crític.

• Preguntes:
– En quins moments –abans, durant, després 

del servei- es reflexiona?
– Quines activitats i/o tècniques de reflexió 

es poden fer per convidar a aprofundir en el 
sentit social de l’experiència?

– Podem preparar el debat amb preguntes o 
dinàmiques per convidar a la reflexió?

– Es donen moments i espais per reflexionar 
de manera individual i col·lectiva?



8. Reconeixement

Dinamismes pedagògics

• Establir un temps i una estratègia per 
reconèixer la tasca que han dut a terme 
les persones participants durant el 
projecte i agrair la participació

• Donar valor a la seva implicació

• Tancar l’experiència i difondre

• Preguntes:

– Com reconeixerem i agrairem que 
hagin participat?

– Qui participa als actes de 
reconeixement?



Dinamismes pedagògics

9. Avaluació
• Preguntes:

– Quin valor acadèmic tindrà l’experiència i com 
s’avaluarà l’alumnat?

– Hi haurà tasques d’autoavaluació?
– Quina informació pot aportar l’entitat per avaluar als 

participants?



3. Disseny de projectes



Algunes premisses

• Hi ha una única manera d’implicar-se en 
un projecte d’aprenentatge servei?

• Qui ha de dur la iniciativa en aquest tipus 
de projectes?

• Quin és el rol que ha de tenir una entitat? 
I quin és el paper del centre educatiu?

• Qui detecta les necessitats?

Activitat El món a la meva escola. 
AMPA Rius i Taulet



Com comencem?
No hi ha maneres úniques!

• Transformar el què ja fem

• Copiar. L’ApS no té propietari

• Oferim-nos a co-crear entre 
entitats-centres

• Centre educatiu dissenya un projecte i buscar 
entitats al seu entorn

• Sumem-nos a una entitat que dissenya un 
projecte amb la voluntat d’involucrar-hi 
diferents centres

• Aprofitem les oportunitats de l’entorn.

Acció solidària Aprofitar
oportunitats d’aprenentatge
Treball de camp  Buscar 
servei relacionat



Altres idees a considerar

• Necessitats dels joves o entorn

• Talens i aficions

• Un fet, notícia o aconteixement

• Una data assenyalada



Alguns consells

• No tingueu por, confieu en l’alumnat. Hi ha projectes de 
moltes mides

• Decidiu el vostre paper i implicació al projecte

• Determineu quant de temps i recursos podeu destinar a la 
proposta

• Treballar junts en les diferents fases.

• Valoreu amb quins altres agents educatius
i socials podeu comptar i us podeu coordinar

• Treballa des de l’obertura i flexibilitat

• Copieu el que funciona, transformeu
el què ja feu



Passos

Preparació

• Esbossar idea

• Reconèixer necessitats

• Preveure aprenetatges

• Pensar Servei

• Buscar partners…

• Disseny conjunt

Execució

• Execució amb l’alumnat

• Presentar necessitat, treballar
aprenentatges, fer servei, 
reflexionar…

• Seguiment i treball amb l’entitat

• Tancament i reconeixement

Avaluació i 
millora

• Avaluació amb els participants, 
alumnat, entitats



Quines experiències d’aprenentatge servei 

o amb aire de família coneixeu?

Teniu projectes a l’entitat

que podrien prendre el sentit d’ApS?

El punt de partida…



4. Aprenentatge: 2. Servei/ 3. Sentit 
del Servei

1. Necessitat social: 

Esbós del projecte





Alguns recursos: 
Les guies pràctiques

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/guia_pau drets humans i solidaritat_foradecoleccio_210116.pdf
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/guia_pau drets humans i solidaritat_foradecoleccio_210116.pdf
http://xarxanet.org/sites/default/files/bofill_aps_entitats_socials.pdf
http://xarxanet.org/sites/default/files/bofill_aps_entitats_socials.pdf


El web i els vídeos

• El web www.aprenentatgeservei.cat és 

un banc de recursos amb moltes 

visites de la comunitat educativa. 

També comptem amb un butlletí 

mensual que es distribueix a més de 

3.600 persones o institucions.

Els vídeos d’experiències penjats al canal Youtube són 24 i 
tenen més de 6.800 visualitzacions. 

Alguns exemples són:
• Donació de sang i Educació per la Ciutadania
• Setem. Posa la teva xinxeta al Pam a Pam
• EduAlter. La visió de l’alumnat sobre problemàtiques

locals

http://www.aprenentatgeservei.cat/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcsIrUHedr1LCeOWOYYXtrxwWMa4FwUkM
https://www.youtube.com/watch?v=eIYVPq-OKkw
https://www.youtube.com/watch?v=d3MveYiHMEY
https://www.youtube.com/watch?v=S2dxXtF3okw


Llibres, articles en revistes educatives, 
guies pràctiques específiques. Alguns 
dels exemples descarregables en PDF 
des del web 

www.aprenentatgeservei.cat

Llibres

http://www.aprenentatgeservei.cat/

