
Assistents: Àngel Arroyes (Centre Promotor ApS, Sara Moroto (Diputació Barcelona), 
Reyes Núñez (coordinadora pedagògica Arnau Cadell), Laia Carulla (CEPA), David 
Raboso (Angeleta Ferrer), Núria Fargas (Escoles Bressol), Anna Valderrama (educadora 
d’hort Gerbert d’Orlhac i Turó de Can Mates), Anna Castellví (Angeleta Ferrer), Josep 
Maria Casado (Pla Farreres), Mariona Espinet (UAB), Germán Llerena (Medi Ambient), 
Miren Rekondo (UAB), Anna Fitó (Gerbert d’Orlhac).

Ordre del dia:
1- Estructura del procés de formació en ApS
2- Presentació del Centre Promotor en ApS
3- Projectes ApS dels diferents centres
4- Propera sessió

1. ESTRUCTURA DEL PROCÉS DE FORMACIÓ EN ApS

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 els projectes de la xarxa d'escoles i altres agents de la comunitat. 
Seran cinc sessions que la secundària farà apart del grup.

Es reparteix una proposta escrita sobre el procés de formació en ApS al llarg de l'any. La 
idea és començar coneixent que és l'ApS, a continuació discutir entre tots/es els 
projectes dels diferents centres, portar-los a la pràctica durant el segon trimestre i 
finalment valorar-los i difondre’ls.

Proposta de trobades:

• 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.

• 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 

Doc: 504. Acta de la primera sessió d’ApS
ESLV

Curs 2011-12

ACTA de la primera Sessió de la Formació en ApS per a Educació Secundària
GRUP D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

Ajuntament de Sant Cugat
Sant Cugat del Vallès, 20 d’octubre de 2011



iniciatives entre els centres educatius que cooperaran.  

• Desenvolupament de les actuacions: durant el segon trimestre.

• Cinquena trobada: 29 de març.
Presentació i discussió dels resultats del treball del segon trimestre. 

• 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). 

2. PRESENTACIÓ DEL CENTRE PROMOTOR EN ApS
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1. Introducció

L'ApS no és una cosa nova, segurament tots i totes hem fet projectes semblants alguna 
vegada. No és un invent, és un descobriment.

Ens preguntem: com pot l'educació formar persones competents i solidàries alhora?

2. Conceptes bàsics

Comencem amb alguns exemples de projectes 
d'ApS abans d'entrar en la definició de conceptes.

El primer projecte que ens expliquen està 
relacionat amb la reforestació després dels 
incendis del 1994, aquest tenia el doble objectiu de 
sensibilitzar amb el tema incendis i analitzar les 
causes i l'objectiu en si de la reforestació per part 
dels joves.

Seguidament ens expliquen un projecte en el què l'alumnat de cicle superior de 
primària fan de tutor/es de lectura als més petits de l'escola. L'aprenentatge es dóna 
tant en uns com en els altres, tant aprenentatges relacionats amb la lectura, com en la 
millora de les relacions i la capacitat d'empatia.

L'Àngel ens explica que en alguns països aquest projecte no seria considerat ApS ja que 
es dóna dintre de la mateixa escola però que al Centre Promotor d'ApS sí que s'hi 
considera.

En un moment el que va augmentar la demanda d'aliments per part de persones sense 
recursos econòmics, es va demanar a la població que col·laborés en la Campanya de 
donació d'aliments, en alguns casos es va fer amb projectes ApS.

Entrem en la definició del que és Aprenentatge-Servei. Abans de que ens l’expliquin, 
intentem fer la nostra pròpia definició i tothom aporta alguna cosa:

− Sent solidari aprens
− Fer coses pràctiques, contextualitzades
− Creixement Personal
− Currículum “d'arremangar-se”

Definició més complerta: proposta educativa (hi ha qui diu metodologia) en la que es 
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posa l'Aprenentatge i el Servei al mateix nivell. En el món de l'educació formal s'ha 
posat molt èmfasi en l'Aprenentatge i poc al Servei. En canvi a l'educació no formal al 
contrari, sovint no s'explicita l'aprenentatge quan es fa un servei.

En un projecte d'ApS els participants aprenen tot treballant a partir de necessitats reals 
de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo. Combina dos mètodes de l'Educació Activa: 
l'aprenentatge de l'experiència i el servei a la comunitat. 

L'Anna Valderrama comenta que sovint el Servei motiva més als joves que 
l'Aprenentatge. L'Àngel del Centre Promotor respon que de vegades que l'Aprenentatge 
és més inconscient en un primer moment, però que és important buscar moments de 
reflexió per equilibrar-ho. La motivació pot venir del Servei però és important ser 
conscient de l'Aprenentatge.

En IES en zones amb més conflictivitat social, l'ApS baixa l'absentisme escolar i millora 
el clima. En un primer moment l'ApS s'ha vist com una solució per als alumnes 
desmotivats i per trencar estereotips (ja que els projectes tenen ressò), però són 
projectes positius per a tot l'alumnat.

3. Algunes bones pràctiques

Projecte Rius: en el marc d'aquest projecte grups d'alumnes es fan responsables de 
trams de rius per fer-ne el seu control ambiental. En aquest cas es va recuperar una 
bassa a Olesa de Montserrat.

Projecte Connecta Joven: projecte en el que participen els centres educatius, 
l'ajuntament i empresa privada. Joves que fan d'alfabetitzadors informàtics al seu barri. 
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Els joves aprenen sobre didàctica, milloren habilitats socials, etc. La gent gran aprèn 
informàtica i canvia els seus estereotips sobre els joves.

A l’Argentina, amb la crisi van sortir experiències d'ApS molt interessants. A un barri de 
Buenos Aires estava augmentant el número de malalties per la convivència amb 
animals domèstics. A la Universitat de Veterinària els faltaven animals per fer 
pràctiques, i decideixen fer consultes al carrer en aquest barri, i baixen el número de 
malalties dràsticament.

Ecoauditoria: després de fer l'auditoria de l'escola proposen millores ambientals al 
centre.

Toquem Fusta: l'Esplai de Polinyà va construir una ludoteca al poble.

Rehabilitació d'un Refugi per part del Agrupament Escolta Garbí. Va ser un camp de 
treball com el que havien fet fins aquell moment però amb espai per a la reflexió sobre 
l'aprenentatge.

Campanya de Donació de Sang: grups de joves fent la campanya (després de formar-
se), fa que augmentin les donacions.

Considerem l'ApS com un recurs més al costat de molts altres.

5 criteris bàsics dels projectes ApS:
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− Aprenentatge
− Servei
− Projecte
− Participació
− Reflexió

També és important fer-ne difusió i gaudir-ho i fer treball en Xarxa amb altres agents de 
la Comunitat.

“Els infants han de tenir l'oportunitat de donar als altres”

Projecte ApS en Escoles Bressol a la Garriga en col·laboració amb la Fundació Martí 
l’Humà: els nens i nenes de l'EB col·laboren en l'elaboració de contes que s'emeten a la 
televisió local als vespres. Ells/es eren conscients de que ho estaven fent per als altres.

ApS i Educació Ambiental

Preguntes:
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Mariona: Hi ha Metodologia?
Àngel: Des del Centre Promotor varem crear un document amb 7 passos i 21 etapes per 
a un projecte d'ApS. Però creuen que es fa molt feixuc i ara l'estan transformant en unes 
preguntes guia i uns criteris generals.

Germán: El nostre context són els horts escolars. Volem que els centre de Secundària 
entrin al projecte a través d'ApS, els receptors són els altres actors de la Comunitat. 

3. PROJECTES D'ApS ALS DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS

IES     Angeleta     Ferrer  

La seva proposta és recuperar algunes llegendes agrícoles del municipi i explicar-les als 
nens i nenes d'escoles bressol i primària. Es plantegen fer-ho amb titelles.

També hi ha la possibilitat de fer un taller de llavors o de plantes aromàtiques.

L'Àngel comenta que hi ha molta experiència en projectes d'ApS de recuperació de la 
memòria històrica però que n'hi ha pocs d'història ambiental o agrícola.

IES     Pla     Farreras  

Ja van fer un projecte ApS de formació en compostatge als centres de primària i tenen 
ganes de continuar-lo. També es plantegen algun projecte en relació a la reducció de 
residus.

CEIP     Gerbert     d'Orlhac  

Van fer un projecte amb 5è de primària en el que el Servei era la instal·lació del sistema 
de reg de l'hort de l'escola i en el que hi havia al darrera tot un procés d'Aprenentatge 
de diferents competències i coneixements.

4.  PROPERA SESSIÓ

Dijous 24 de Novembre a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
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