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¿Millorar la competència 
i el  currículum 

personal? 

¿Fomentar la 
solidaritat per 

transformar el món? 

¿Quina és la 
finalitat 

última de 
l'educació? 



Éxit 
educatiu 

Compromís 
social 



No es construeix una 
societat més justa amb 

ciutadans mediocres. 

Adela Cortina 



aprenentatgeservei 



Aprenentatge servei = 

Aprendre fent un servei a la 
comunitat 



Una definició completa 

Activitat educativa que combina procesos 
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. 

Definició aportada pel Centre Promotor ApS 



Combinació de dos elements 

Aprenentatge 
pràctic 

Servei a la 
comunitat 

aprenentatge  
servei 



Concert a la residència 

L'acció de servei 

Organitzar i celebrar un concert 
en una residència d'avis, com a 
aplicació pràctica de 
l'assignatura de música. 
 

Els aprenentatges 

Competències en expressió 
musical, coneixements sobre la 
situació de la tercera edat, 
iniciativa, habilitats socials i 
comunicatives, treball en grup. 

Alleugerim la solitud de les persones grans! 



Residències de 
gent gran 

Centres 
educatius 



Campanya de donació de sang 

L'acció de servei 

Organitzar y dur a terme una  
campanya de donació de sang en 
el veïnat col·laborant amb el Banc 
de Sang de la població. 
 

Els aprenentatges 

Coneixements sobre la sang i la 
necessitat de donació. 
Habilitats organitzatives i 
comunicatives. 
Empatia, responsabilitat, iniciativa.  

Augmentem les reserves de sang dels hospitals! 



Banc de Sang 
Centres 

educatius 

Alguns resultats (curs 2010-2011) 

35,8 

14 

63 

25,9 

0 20 40 60 80 

77 centres educatius. 
4895 nois i noies. 
5.239 donacions. 
1.358 nous donants. 

 
% Nous 
donants per 
campanya 
 
 
Nombre 
donacions 
per campanya 
 

ApS 

ApS 



Kilómetres de solidaritat 

L'acció de servei 

Campanya de captació de fons a 
través d'una carrera solidària, a 
favor dels drets dels infants dels 
paisos en desenvolupament. 

Els aprenentatges 

Interès per conèixer i comprendre 
el món; anàlisi crític i reflexió; 
empatia; actituds solidàries.  

Defensem els drets dels nens i les nenes en situació vulnerable! 



Save the 
Children 

Escoles i 
Instituts 

Alguns resultats 2011-2012 
1.366 centres educatius, de tots els cicles d’ensenyament.  

337.761 alumnes participants (22.077 a Catalunya). 



Joves pel barri (JxB) 

L'acció de servei 

Nois i noies ajuden com a 
auxiliars o com ajudants de 
monitor a les petites entitats 
socials del barri: assistencials, 
educatives, culturals, de 
cooperació... 

Els aprenentatges 

Coneixement de les causes que 
defensen les entitats; empatia; 
habilitats comunicatives; 
responsabilitat; autoestima; 
autonomia personal, 
compromís.  

Donem un cop de ma a les entitats socials del barri! 



Fundación 
Margarita 
Barrients 

Institut de 
Secundaria 

Entitat social 

Alguns resultats (L'Hospitalet de Llobregat) 
4 anys de funcionament 

11 instituts amb 9 entitats de lleure i socials 

1 llibre elaborat col·lectivament 

1 moció del ple de l’Ajuntament donant suport al projecte 



Pedalem junts 

L'acció de servei 

Alumnes de l’Aula Oberta fan de 
guies i donen suport en la 
conducció de bicicletes a usuaris 
amb discapacitat, en circuit 
tantac i en una ruta fins el riu 
Llobregat. 

Promovem la bicicleta entre les persones amb discapacitat! 

Els aprenentatges 

Coneixements entorn de la 
discapacitat; convivència i 
acceptació de les diferències;  
coneixements tècnics , de 
protecció i seguretat, habilitats 
comunicatives… 



Tallers 
Bellvitge 

Unitat ciclista 
de la Guàrdia 
Urbana de L’H  

Institut 
Torras i Bages 

Ajuntament de 
L’Hospitalet de Ll.  



Necessitat 
social 

Servei a la 
comunitat 

Aprenentatges 

Què tenen en comú? 

El treball en xarxa amb els actors de l'entorn 



jo nosaltres 

els altres 

L'ApS reforça la descoberta de l'alteritat, 
l'empatia i la generositat vers els altres 

El servei a la comunitat:  



Tipologia de serveis 

 

Medi ambient 
Promoció de la salut 

Participació ciutadana 
Patrimoni cultural 

Intercanvi generacional 
Ajuda pròxima a altres persones 

Suport a la formació 
Solidaritat i cooperació 

 



Els nois 
i noies 
poden 

Sensibilitzar 
la població 

Col·laborar 
en tasques 
logístiques 

Denunciar, 
defensar, 

reivindicar 

Compartir 
coneixemen

ts 

Ajudar 
persones 

vulnerables 

Captar 
recursos per 
a una causa 

Tasques 
de 
servei 



L'ApS és un projecte educatiu 
amb finalitat social. 

Éxit educatiu 
Compromís 

social 



L'ApS és un 
descobriment, no és 
un  invent: molts 
centres educatius i 
entitats socials ho 
practican sense 
saber-ho. 



L'ApS és fàcil, no 
és difícil: hi ha 
projectes ApS 
grans i petits; 
llargs i breus; 
ambiciosos i 
senzills... 



L’ApS es un métode 
d’aprenentatge molt 
eficaç, perquè els 
nois i noies troben 
sentit a allò que 
estudien.  



L’ApS també és una 
estratègia de 
desenvolupament 
comunitari, perquè 
fomenta el capital social 
de les comunitats. 



L’ApS és un entrenament a 
l’ empreniment social.  

"La saltadora" de Jordi Barba 



L’ApS no té 
copyright: ha 
de ser 
patrimoni de 
tothom. 



Per saber més... 



www.aprenentatgeservei.cat 
www.zerbikas.es 

www.aprendizajeservicio.net 

www.clayss.org.ar 

www.nylc.org 

www.servicelearning.org 



La finalitat de l'educació 
consisteix en formar 

ciutadans competents, 

capaços de 
transformar el món 



I si no,  
¿per a què 
serveix 
l'educació? 

www.roserbatlle.net 


