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    1. 

  Introducció





Quina és la darrera 
finalitat de l’educació?

Una educació de 
qualitat és la que 
millora només el 

currículum personal?    Com pot l’educació 
formar persones 

competents i al mateix 
temps solidaries?



    2. 

  Conceptes 
bàsics



Imatges per a pensar2. Conceptes bàsics

Després del foc (1994)...



Tutors de contes

Ceip La Monjoia, Sant Bartomeu del Grau (Osona)

2. Conceptes bàsics



Campanya de donació d’aliments

2. Conceptes bàsics



?

 L’aprenentatge servei és...

Podem fer una 
definició 
senzilla?

2. Conceptes bàsics



Aprendre ajudant 
als altres

Aprendre coses 
a través d’un servei 

a la comunitat

Fer alguna cosa 
socialment útil 
i aprendre amb 

aquesta experiència

Primeres aproximacions2. Conceptes bàsics



     Proposta educativa               
 que combina processos
d’aprenentatge i de servei    
a la comunitat en un únic 
projecte ben articulat        
on els participants aprenen 
tot treballant a partir         
de necessitats reals              
de l’entorn amb la finalitat 
de millorar-lo

2. Conceptes bàsics: Una definició més complerta



 Combinació de dos elements...

     No és una proposta totalment nova, sinó una 
manera especial de combinar dos mètodes prou 
 coneguts en les pedagogies actives: 

2. Què és l’APS?: Una definició més complerta



     La integració de les tasques de servei i els esforços 
d’aprenentatge:

 transforma els dos components

 afegeix valor a cada un d’ells

 crea noves qualitats educatives pròpies del conjunt 
que ara formen servei + aprenentatge...

Una definició més completa2. Què és l’APS?: Una definició més complerta

+ =



3. 

Algunes bones 
pràctiques



Alguns exemples

El servei a la comunitat:
Els nois i noies del'institut apadrinen un 
tram de riu, bassa, canal, aiguamoll, 
fent tasques de neteja, senyalització, 
protecció de la fauna, sensibilització...

L’aprenentatge: 

Coneixements sobre els entorns 
naturals aquàtics, sostenibilitat i 
degradació de l'entorn; habilitats 
tècniques en les tasques de protecció i 
conservació; organització del grup. 

Projecte rius

Experiencia: Associació Hàbitat, 
instituts i entitats de lleure 



Conecta Joven

Alguns exemples



Ecoauditoria a l'aula

El servei a la comunitat: 

Infants de Primària emprenen 
mesures correctores per al centre i 
per al seu poble contribuint a crear 
un entorn urbà més sostenible

L'aprenentatge: 
Analitzar  i interpretar els consums 
energètics, tot aprofundint 
coneixements de ciències naturals, 
socials i matemàtiques, hàbits i 
actituds d'estalvi energètic.

Experiència: Ajuntament de Sant Joan 
Despí + Centre Mediambiental L'Arrel

Alguns exemples



IES Bisbe Berenguer i Escola 
d'Educació Especial L'Escorça 

L'Hospitalet de Llobregat

El servei a la comunitat:

Alumnes de secundaria tutoritzen 
per parelles un alumne 
d’educació especial mitjançant 
l’activitat física i l’esport adaptat

L’aprenentatge:

Empatia, autogestió, asertivitat, 
autocontrol; coneixements del 
funcionament del cos i les 
discapacitats; reforç i aplicació 
dels coneixements sobre l’esport 
adaptat...

Alguns exemples

Conèixer és estimar



Alguns exemples

El servei a la comunitat:
A partir de la descoberta del torrent de 
la Betzuca i de la seva problemàtica, 
els joves de l'institut decideixen 
construïr, col·locar i fer el seguiment de 
caixes niu per a ocells insectívors.

L’aprenentatge: 

Coneixements sobre l’entorn natural i 
la fauna de la zona; habilitats tècniques 
en les tasques de construcció i 
instal·lació de les caixes; organització 
del grup. 

Dóna vida al bosc de ribera

Experiencia: IES Sant Quirze del 
Vallès i l’Associació SQVnatura



Toquem fusta

Alguns exemples



Rehabilitació del Refugi del Xut a la Serra del 
Montroig 
El servei a la comunitat:

Nois i noies s’impliquen en la 
restauració i conservació del 
refugi, un element del patrimoni 
cultural i part del medi ambient de 
la zona. 

L’aprenentatge:

A nivell general, gestió d’un grup, 
presa de decisions, avaluació de la 
feina feta i el fet de compartir 
experiències i opinions. 

A nivell tècnic, coneixements sobre 
la reconstrucció d'edificacions en 
mal estat i sobre obra petita. 

Experiència: Agrupament escolta 
Garbí d’Escoltes Catalans
Veure vídeo

Alguns exemples



Campanya de donació de sang

El servei a la comunitat:

Grups de nois i noies 
s’impliquen activament en 
campanyes de donació de sang, 
amb la finalitat d’aconseguir 
més donants i paliar el déficit 
que tenim.

L’aprenentatge

Coneixements sobre la sang i la 
necesitat de donació, habilitats 
organizatives, técniques de 
comunicació per a la difusió de 
missatges... Banc de Sang + CEIPS + IES + Esplais

Alguns exemples



El servei a la comunitat:

Nens i nenes de Primària difonen 
missatges sobre hàbits 
saludables mitjançant la radio, 
fent servir contes infantils 
específics, que son emessos 
durant la setmana.

Els aprenentatges:

Coneixement i habilitats en temes 
de salut: alimentació, higiene, 
activitat física, consums, 
prevenció de riscos, habilitats 
comunicatives.

EDEX + Escuelas de Primaria + clubs 
de tiempo libre + radios locales

Contes mitjançant la radio

Alguns exemples



El servei a la comunitat:

Joves amb discapacitat 
ofereixen el seu ajut i 
col·laboració com a voluntaris 
a entitats socials de la ciutat. 

L’aprenentatge:

Implicació i compromís,  
habilitats socials, educació 
emocional, comunicació i 
relacions amb la comunitat, 
treball en equip.

Nous voluntaris

Associació Down Lleida 

Alguns exemples



    4. 

  Aclarint 
conceptes



 Una manera d’entendre la 
ciutadanía: basada en la 
participació activa i la 
contribució a la millora de la 
qualitat de vida de la societat.

 Una manera d’entendre 
l’aprenentatge: basada en la 
responsabilitat social, 
l’exploració, l’acció i la reflexió.

 Una manera d’entendre 
l’educació en valors: basada en 
la vivència, l’experiència i la 
construcció d’hàbits.

En què es fonamenta?



APS

Role-playing

Treball de camp

Centres d’interès

Tallers creatius

Lectura i escriptura

Esport

Debats

Exercicis i dinàmiques de grup
Projectes “sense 
servei”

Una bona classe 
magistral

Sense fonamentalismes!Sense fonamentalismes



S’assemblen , però no és el mateix:

Diferent del voluntariat

El voluntariat

1 objectiu 
prioritari

L’APS

2 objectius 
prioritaris

El servei a la 
comunitat

L’aprenentatge 
que comporta+

El servei a la 
comunitat



S’assemblen, però no són el 
mateix:

Diferent del treball de camp

El treball de camp

1 objectiu 
prioritari

L’APS

2 objectius 
prioritaris

El servei a la 
comunitat+L’aprenentatge 

que comporta

L’aprenentatge 
que comporta

El servei a la 
comunitat



Voluntariat

(molt servei i poc aprenentatge)

Aprenentatge-servei

(molt servei i molt aprenentatge)

Activitats voluntàries 
esporàdiques

(poc servei i poc aprenentatge)

Treball de camp

(poc servei i molt aprenentatge)

menys                                     més

APRENENTATGE
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Adaptació de Service Learning Center 2000: Service Learning Quadrants, Palo Alto, C.A. 
1996

     Diferent d’altres pràctiques



Aprenentatge

Projecte Participació

Servei

Reflexió

     Perquè una pràctica educativa sigui APS 
només cal que reuneixi 5 requisits 
bàsics:

  Els requisits bàsics



Què s’entén per servei a la comunitat?

jo nosaltre
s

els 
altres

L’APS reforça el descobriment de l’alteritat

El servei a la comunitat 



 Es basa en la detecció 
d’una necessitat real de 
l’entorn

 Requereix un treball en 
xarxa amb associacions 
i institucions de la 
comunitat

 Està inspirat en un 
sentit de reciprocitat, 
no de paternalisme ni 
segregació

El servei a la comunitat



 Moltes pràctiques 
excel·lents persegueixen 
la sensibilització i canvi 
d’actituts.

 L’APS requereix a més un 
compromís concretat en 
una acció clara de servei 
als altres. 

El servei a la comunitat



Tipologia de serveis

Promoció de la salut

Patrimoni cultural

Ajuda pròxima a altres personess

Suport a la formació

Participació ciutadana

Intercanvi generacional

Medi ambient

Solidaritat i cooperació

Quins serveis són possibles? 



Medi ambient

 Sensibilització als veïns i a l'entorn
 Informació/formació a infants més 

petits o altres persones
 Promoció de l'estalvi energètic
 Reducció de residus
 Accions de reciclatge
 Conservació  i neteja de l’entorn
 Reforestació
 Prevenció de sorolls
 Protecció de la fauna o flora
 Traçat d'itineraris
 ...

Quins serveis són possibles? 



  Aprendre a conèixer
  Aprendre a fer
  Aprendre a ser
  Aprendre a conviure

A través de projecte APS es reforcen els 4 
pilars de l’educació pel segle XXI 

Quins aprenentatges són possibles?

Participar en experiències d’APS facilita el desenvolupament 
personal dels infants i dels joves, a través de l’adquisició de 
coneixements, competències i valors, alhora que promou la 
participació democràtica, el compromís cívic i l’ajuda als 
altres.



 Coneixements per portar a 
terme el servei.

 Reptes o problemes socials 
concrets, les seves causes i 
conseqüències…

 Associacions i persones 
compromeses en la 
transformació social...

 Visió més realista del mon 
en que vivim, pròxim o 
llunyà

Aprendre a conèixer



Aprendre a fer 

 Habilitats en la realització 
de projectes: planificar, 
organitzar, gestionar, 
difondre, avaluar…

 Habilitats i competències 
específiques del servei que 
es desenvolupa…

 Aficions i capacitats 
individuals, posades al 
servei de la comunitat…



Aprendre a ser 

 Autonomia personal: 
autoestima, esforç, 
constància, autocrítica, 
tolerància a la frustració…

 Interiorització de valors i 
millora de la coherència: 
solidaritat, responsabilitat, 
justícia, igualtat...

 Consciència crítica i voluntat 
de compromís...



Aprendre a conviure

 Capacitats per treballar en 
equip: dialogar, pactar, 
cedir, exigir…

 Actituds pro socials i hàbits 
de convivència: comprensió, 
amabilitat, paciència, 
generositat...

 Habilitats comunicatives i 
d’expressió…



Impacte en els estudiants

  Desenvolupament acadèmic i cognitiu
  Desenvolupament cívic
  Desenvolupament  vocacional i 
professional 
  Desenvolupament  ètic i moral
  Desenvolupament  personal
  Desenvolupament  social

Andrew Furco
University of California-Berkeley, 2003

Les investigacions internacionals 
sobre APS han revelat impactes 
positius en 6 àrees:

L’aprenentatge 



Andrew Furco 
University of California-Berkeley, 2003

Resultats 
académics

Impacte en els estudiants

Convivència

ApS millora

L’aprenentatge 



La finalitat educativa

La finalitat solidaria

+

És un projecte educatiu amb utilitat social 
que descobreix el voluntariat als joves i els 

anima a comprometre's

L’APS suma...



L’éxit académic

El compromís social

+

És un projecte que dona sentit als 
aprenentatges escolars millorant la 
cohesió ciutadana i la inclusió social

L’APS suma...



Una eina educativa i social 

 La majoría dels 
projectes APS 
requereixen un 
treball en xarxa 
entre els agents 
educatius i 
socials de 
l’entorn.

 L’APS enforteix el 
capital social de 
la comunitat.



Estats Units
Méxic
Argentina
Venezuela
Xile
Colombia
Costa Rica
República Dominicana
Brasil
Regne Unit
Alemanya
Holanda
Suissa
Nigeria
...

L’APS en el món actual:



4. 

Conclusions



On està la innovació en l’APS? 

1. No és un invent, és un 
descobriment: L’APS innova i 
millora les bones experiències que 
ja es tenen.

2. Trenca estereotips: L’APS aplega 
en el mateix sac l'èxit escolar i el 
compromís social.

3. Apropa sectors: L’APS revela el 
caràcter social de l’educació i el 
caràcter educatiu de les entitats 
socials.



Algunes reflexions 

1. El veritable èxit de l’educació 
consisteix en formar bons 
ciutadans capaços de millorar la 
societat i no únicament el seu 
currículum personal.

2. Els nois i noies no son els 
ciutadans del futur, son ja 
ciutadans capaços de provocar 
canvis en el seu entorn. 

3. Fer un servei a la comunitat, 
ajuda als altres, es un dels 
mètodes d’aprenentatge més 
eficaç.

L’APS és un 
métode per unir 
éxit educatiu i 

compromis social



 L’educació requereix de l’entorn social.

 Convé donar impuls a la funció educadora 
de les institucions. 

 Cal promoure un estil educatiu cívic entre 
institucions, entitats i agents socials.

 L’APS facilita el desenvolupament 
personal.

 L’APS permet la sensibilització i impulsa 
l’exercici de la ciutadania.

 L’APS promou una participació social 
eficaç.

 L’APS afavoreix la transformació social a 
partir de les necessitats.

 L’APS augmenta el capital social dels joves 
a través de la participació.

Per què fer APS?Per què fer APS?



Que en algun moment del seu procés 
educatiu, els nois i noies participin com a 

ciutadans actius fent alguna cosa per al seu 
barri, la seva població, la seva societat.

Una oportunitat per a la infància



Recuperem, d’aquella pionera "Declaració de Ginebra" de 
1923, un principi lamentablement poc visible a les 

successives Declaracions i Convencions dels Drets de la 
Infància:

Una petita reivindicació: 

“L’infant ha de ser educat en el sentiment 
que ha de posar les seves millors qualitats

al servei dels seus germans”



Orientacions de 
l’educació ambiental …
•Orientada a la transformació social i al 
desenvolupament de les persones

•Orientada cap als valors

•Orientada a la visió globalitzadora

•Orientada a les necessitats de l’entorn local

•Orientada al pensament sistèmic i complex

•Orientada al pensament crític

•Orientada a l’acció

•Orientada als participants

•Orientada als escenaris futurs

Que pot aportar l’APS a 
l’educació ambiental…
•L’APS és coherent amb la filosofia de 
l’educació per a la sostenibilitat

•Potencia el pensament crític i desenvolupa 
les competències per a l’acció

•Es basa en una inmersió dels participants en 
ambients participatius

•L’APS planteja la necessitat de donar 
resposta a problemes socioambientals

•Ajuda a orientar i planificar els projectes 
ambientals

I de l’educació ambiental què?



Per a saber més 



www.aprenentatgeservei.cat

www.zerbikas.es
www.clayss.org.ar
www.nylc.org
www.servicelearning.org

Per a saber més 

http://www.aprenentatgeservei.cat/


Aprenentatge servei (APS)

Un recurs per a l’educació ambiental
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