
Procés d'APRENENTATGE SERVEI (ApS) amb secundària
Agenda 21 Escolar – grup ESLV

Proposta 28 de setembre de 2011

Introducció:

L'ApS és una metodologia de treball per la qual un grup aprèn mentre prepara i desenvolupa un 
servei a la comunitat. Amb l'ajuda del Centre Promotor de l'ApS a Catalunya i de la Diputació, 
durant aquest curs desenvoluparem un procés d'ApS amb la secundària de l'ESLV com a 
mecanisme dins del projecte d'Agroecologia Escolar que desenvolupem amb l'Agenda 21 Escolar. 
Comptarem amb el suport de l'Àngel Arroyes, tècnic amb experiència en el tema. L'objectiu és 
animar la cooperació de l'alumnat de secundària amb es projectes de la xarxa d'escoles i altres 
agents de la comunitat. Seran cinc sessions que la secundària farà apart del grup.

Proposta de trobades:

28 de setembre : ESLV

Primera trobada: 20 d'octubre.
Presentació de l'ApS a càrrec de l'Àngel Arroyes.
Presentació de les iniciatives i idees dels IES per fer cooperar l'alumnat amb els més petits. A 
partir d'això ens plantejarem com treballar amb ApS.

26 d’octubre ESLV angeleta
Llenguatge treballem la llengua a teraVES HISTORIES LLAVORS

23 ESLV

Segona trobada ApS: 24 de novembre.
Propostes dels IES de reconvertir les seves iniciatives. Discussió per enllestir les propostes cap a 
primària i educació infantil. 

ESLV+ApS: 14 de desembre.
Mini-presentació de l’Àngel al grup.
Treball en grups  Presentació de les propostes dels IES a l'ESLV. Treball en grups per coordinar 
les iniciatives entre els centres educatius que cooperaran.  

Quarta trobada: 10 de gener. ESLV sencer.
Direccions o taller

Desenvolupament de les actuacions: durant el segon trimestre.

Cinquena trobada: 29 de març.
Presentació i discussió dels resultats del treball del segon trimestre. 
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Jornada oberta: 23 de maig o 30 de maig.
Jornada d'exposició conjunta oberta a tot el professorat i amb convidats d'altres municipis (Girona, 
Barcelona, Rubí). 
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