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QUÈ ÉS UN PROJECTE D’ApS?:
Una primera definició

L'aprenentatge-servei és una 
combinació original de dos elements
coneguts: l'aprenentatge basat en 

l'experiència i el servei a la comunitat. 
La novetat està en l'entramat

d'ambdós elements, no en cadascun
d'ells, sobradament coneguts en 

educació formal i no formal. 



PER QUÈ PROJECTES D’ApS EN EDUCACIÓ 
PER LA SOSTENIBILITAT?

Perquè és coherent amb la filosofia de l'educació per a la
sostenibilitat: l'APS aporta una dimensió d’acció comunitària
per a la transformació i millora del medi ambient present en la
mateixa concepció de l’educació ambiental.

Perquè la capacitat d’actuar que cerca l’educació ambiental no
és conseqüència d’activitats esporàdiques, sinó de la immersió
dels participants en ambients participatius per dur a la
pràctica allò que es proposen, i l’APS ofereix un possible marc.

La metodologia d’APS dóna especial importància a la
planificació, de manera que orienta i facilita la implantació i el
desenvolupament de projectes ambientals on intervenen molts
interlocutors i/o partners.



PROJECTES D’APS en ES als CENTRES 
EDUCATIUS de SANT CUGAT del VALLÈS

PQPI-PTT de Mirasol

Projecte d'ApS en el que l'alumnat de PQPI fa d'educadors/e
d'horts de l'alumnat d'educació infantil de l’Escola Catalunya.

IES Angeleta Ferrer

Projecte d'Aps en el que l'alumnat de secundària fa
representacions teatrals per a la recuperació de la memòria
agrícola a través de les llegendes i tallers de remeis naturals
amb plantes a escoles bressol i d'infantil/primària del municipi.

IES Pla Farrreras

Projecte d'Aps en el que l'alumnat de secundària fa activitats
educatives sobre el compostatge als centres de primària del
municipi.



PER QUÈ PROJECTES D’APRENENTATGE 
SERVEI EN EDUCACIÓ PER LA 

SOSTENIBILITAT?

L’APS és coherent amb la filosofia de l'educació per a la sostenibilitat i
ens pot aportar la dimensió d’acció comunitària.
La metodologia d’APS dóna especial importància a la planificació, de
manera que orienta i facilita la implantació i el desenvolupament de
projectes on intervenen molts interlocutors i/o partners.

Els serveis que es proposen en aquets projectes no són serveis directes al 

medi ambient sinó serveis d’educació per la 
sostenibilitat dintre de la comunitat, en els que la finalitat és que 

l’alumnat de secundària sigui capaç de dissenyar i dur a terme activitats
educatives entorn a la sostenibilitat amb altres membres de la comunitat.



FINALITATS DELS PROJECTES

PQPI-PTT . 
Dur a terme el projecte integrat obligatori al PQPI-PTT
Donar valor als coneixements: valor social i personal, no tan sols 
acadèmic
Transmissió de coneixements
Treball de valors transversals
Proporcionar un espai d’experimentació

IES PLA FARRERES
Fomentar la pràctica del compostatge casolà entre els centres 
educatius de Sant Cugat com a pràctica d’autogestió dels seus propis 
residus orgànics.
Incrementar el nombre de centres educatius que realitzen compostatge 
casolà.
Crear un mecanisme de comunicació entre les escoles del municipi que 
realitzen compostatge casolà.  
Millorar la qualitat del procés de compostatge de les escoles.
Fomentar l’intercanvi entre centres de primària i de secundària.



LES ETAPES D’UN PROJECTE ApS

Investigació i 
esbós del 
projecte

Planificació del 
projecte

Adquisisió de 
continguts i 

competències
necessàries

Preparació del 
servei

Realització del 
servei

Cloenda: 
reflexió final, 

difusió i 
celebració

Avaluació i 
continuïtat

Reflexió



La reflexió i la participació:
Quan i per què reflexionar? Qui dissenya el 

projecte?

Una fase de reflexió i interiorizació ha de ser present en totes
les etapes de desenvolupament del projecte amb els nois i
noies. Això permet lligar més estretament l'element
aprenentatge amb l'element servei, i també serveix per
conscienciar els nois i noies de tot el que estan aprenent
Descobrir reflexivament el que s’aprèn realitzant un servei a la
comunitat és una manera d'enfocar-lo amb visió de
reciprocitat, respecte i als altres.

En relació a la participació dels nois i noies: sovint els
educadors/es han de decidir el tema i preparar bona part del
projecte abans de presentar-lo als nois i noies, quan aquests
són petits o poc experimentats. Però també és possible que els
joves participin plenament en la decisió del tipus de projecte
que volen realitzar i en la planificació de les seves etapes



Investigació i esbós del projecte:
Què podem fer? Amb qui?

Identificar la comunitat en la que es vol fer el servei: detectar 
les  necessitats de la Xarxa d’horts sostenibles de Sant Cugat 
del Vallès

Seleccionar una necessitat amb alguns criteris: urgència, 
importància per a l’escola i la xarxa, aprenentatge per 
l'alumnat, interès de l'alumnat, del professorat o de la 
comunitat, etc.

Identificar entitats per col·laborar i arribar a un acord a través 
de les reunions del GTESLV o altres contactes municipals.



IES PLA FARRERES
S’ha treballat els 2 grups el crèdit variable “Fem un institut sostenible” (1r i
2n d’ESO).
En un inici es volien incloure en el projecte 3 escoles però en vistes de les
dificultats que els i les alumnes de d’institut poguessin visitar totes les
escoles es va escollir una: el CEIP Gerbert d'Orlhac per la seva proximitat i
perquè estaven iniciant un compostador.
Dins del CEIP Gerbert d’Orlhac han participat al projecte l’alumnat dels dos
grups de 5è, que van treballar l’any passat amb l’hort i el compostatge, i
l’alumnat dels dos grups de 4rt, que seran els qui faran la gestió del
compostador a partir de la seva posada en funcionament.

PQPI-PTT
Proposta del projecte a l’escola primària i arribar a un consens amb 
les tutores d’educació infantil.

Investigació i esbós del projecte:
Què podem fer? Amb qui?



Planificació del projecte:
Definim les finalitats de tot plegat

Definir el servei

Definir els objectius
d’aprenentage

Definir la gestió i 
l’organització



Definir el servei:

Quina acció volem fer a la comunitat? 

Per què? Quin impacte pot tenir?

Com la concretem?

PQPI-PTT
Compartir els coneixements per resoldre els dubtes que els nens i
nenes de les classes de P4 tenen relacionats amb les plantes
Proporcionar un espai d’hort per tal de poder experimentar
Compartir experiències de conreu i ajudar en el que necessitin en
el seu espai d’hort.

IES PLA FARRERES
Oferir motivació entorn a la importància del compostatge a l’escola. 
Formació de companys d’altres centres sobre compostatge a 
l’escola. 



Definir els objectius d’aprentatge:

• Definir continguts i competències relacionades amb l’hort i la
Sostenibilitat.

• Definir continguts i competències relacionades amb ajudar aprendre
als altres.

PQPI-PTT
Aspectes relacionats amb el conreu, vida de les plantes 
Conviure amb persones de diferents edats i maneres de fer: acceptar 
la diferència
Treballar en equip
Escoltar, comunicar, empatitzar
Valorar-nos: millorar autoestima i autoconcepte
Continguts escolars que deriven dels dubtes

IES PLA FARRERES
Aprofundir en el coneixement del compostatge casolà.
Aprendre a transmetre coneixements a companys i companyes 
d’altres centres educatius del municipi.
Millorar les capacitats instrumentals dels i les alumnes.



Definir la gestió i l’organització:

Ens coordinem amb les escoles que participen del projecte? 
Fem un calendari conjunt?
Com ens organitzarem en les sessions conjuntes? On les farem? 

PQPI-PTT Calendari i horari:

Dimarts i dijous del mes d’abril: 1h cada sessió aproximadament
Dilluns del mes de maig :1h aproximadament
Total d’hores compartides entre P4 i PQPI: entre 11 i 20 hores, ja que alguna 
sessió s’allargava 
Dedicació total dels alumnes PQPI: 50 Hores aproximadament

IES PLA FARRERES

Es va acordar fer una sola sessió conjunta a l’escola Gerber d’Orlhac en la que:
•2 grups d’alumnat de secundària explicaria el funcionament del compostador i 
el compostatge a l’alumnat de 4rt.
•2 grups d’alumnat de secundària explicaria què és la XICA i com funciona a 
l’alumnat de 4rt.
•2 grups d’alumnat de secundària explicaria el cicle del compostatge amb a 
l’alumnat de 5è .



Adquisisió de continguts i competències: 
fem activitats per aprendre a realitzar el 

servei

A través de quines activitats treballarem els continguts i 
competències relacionades amb l’hort i la Sostenibilitat?

Amb quines activitats treballarem els continguts i competències
necessàries per ajudar a aprendre a altres persones? 



IES PLA FARRERES

Els alumnes del institut han assistit a dos tallers de formació:

• Taller sobre el funcionament i la importància del compostatge: vídeo,
explicació del compostador de l’institut, presentació i explicació sobre el cicle
del compostatge, el compostador i el procés de fer compost.

• Taller sobre el funcionament i la utilitat de la XICA: se’ls fa reflexionar sobre
la importància de pertànyer a una xarxa de gent que fa compostatge, que
pot compartir dubtes i resoldre qüestions. Se’ls presenta la Xarxa Xica
d’Amics del Compostatge Casolà, el seu funcionament i per acabar el bloc de
la XICA. També se’ls fa penjar alguna cosa al bloc.

PQPI-PTT
Preparació sessions a partir dels dubtes sobre l’hort que ens han plantejat.
Posar-nos en situació respecte què és un nen/a de P4.

Adquisisió de continguts i competències: 
fem activitats per aprendre a realitzar el 

servei



Preparació del servei:
Pensem activitats per ajudar a aprendre als 

altres

Pensar i concretar activitats educatives que ajudin a aprendre
sobre allò que ens hem proposat a les persones amb qui fem el 
servei.

Pensar en la gestió de l’activitat, com ens organitzarem, etc. 

També es pot fer un assaig previ.

Reflexionar sobre els aprenentatges durant la fase prèvia a la 
realització del servei.



PQPI-PTT
Proposem fer dues sessions setmanals d’una hora aproximadament per resoldre tots 
els dubtes que tinguin els nens i nenes sobre els horts, les plantes i els jardiners.
Experiments pràctics per donar resposta als dubtes dels nens i nenes sobre l’Hort.
Grups cooperatius grans petits: cada alumne gran tutoritza a 3-4 de petits
3 camps de treball:
Aula PQPI: els joves amb el suport de 2 professors pels 16 alumnes
Aula de parvulari: les tutores amb els seus 25 alumnes.

IES PLA FARRERES
Un cop aquest grup d’alumnes ha obtingut els coneixements necessaris preparen 
la formació per als infants de primària. Ells mateixos són els encarregats de 
preparar el taller i anar a l’escola a fer-lo.  
Cada grup pensa la millor manera de transmetre els coneixements que se’ls ha 
adjudicat (compostatge/funcionament del compostador/xarxa Xica) i amb l’ajuda 
dels monitors/res creen una sessió de formació d’una hora per a cada un dels 
cursos

Preparació del servei:
Pensem activitats per ajudar a aprendre als 

altres



Realització del Servei: ajudem els nens i 
nenes a treballar a l’hort sostenible de 

l’escola

Dur a terme les activitats educatives que s’han preparat. 

Reflexionar sobre els aprenentatges durant l’execució del 
servei. identificar els aprenentatges assolits o reforçats a partir 
de posar-se en acció.



PQPI-PTT . Com van ser les sessions conjuntes:
•S’inicien amb la rotllana
•Explicació de que es farà
•Posada en comú, si cal, del que ha passat des de l’última sessió
•Treball en petit grup dels temes preparats
•Rotllana per avaluar com ha anat i acomiadar-nos fins propera sessió

IES PLA FARRERES
Els nois i noies de secundària s’han pres molt seriosament el seu paper. El fet de
saber que l’objectiu dels tallers que rebien era entrar a formar part de la XICA i,
després introduir-hi també als companys de l’escola Gerbert d’Orlhac i ensenyar-
los coses sobre compostatge, els ha fet estar atents i participatius.
D’altra banda, l’alumnat de primària, ha estat molt interessat en rebre els seus
companys més grans per a que els expliquin coses sobre el compostatge.
L’actitud ha estat molt receptiva i la sessió a l’escola ha estat molt profitosa per
a tothom.
Ara mateix en els dos centres es segueix realitzant compostatge i l’alumnat
participa en el procés.

Realització del Servei: ajudem els nens i 
nenes a treballar a l’hort sostenible de 

l’escola



Cloenda: reflexió final, difusió i celebració

Reflexionar i avaluar el servei realitzat. Impacte sobre la 
comunitat.

Reflexionar i avaluar els aprenentatges assolits. Impacte sobre 
un mateix.

Comunicar i  difondre el servei: al grup ESLV, als pares i mares 
de les escoles implicades, al municipi, fora del municipi, etc.

Celebrar l'experiència viscuda amb tothom: el moment de la 
celebració és important per tal de reconèixer la feina feta per 
tothom, gaudir de l’experiència viscuda i consolidar relacions. 



IES PLA FARRERES

S’hauria de donar un impuls la comunicació, implicar més als centres a 
difondre a través dels seus mitjans de comunicació el projecte i el seu 
funcionament. També fer-lo extensible a tot Sant Cugat a través dels 
mitjans de comunicació municipals. 

PQPI-PTT

Reflexió final: amb una enquesta d’avaluació de tota l’activitat pels 
P4, per alumnes PQPI, per les mestres.
Celebració: Esmorzar de fruita tots junts al pati de l’escola.

Cloenda: reflexió final, difusió i celebració



Avaluació i continuïtat: com ha anat? Què 
canviaríem? Tindrà continuïtat?

Avaluar el grup i cada alumne.

Avaluar el treball en xarxa.

Avaluar-se com a educadors/es.

Com fer perquè el projecte tingui continuïtat, formi part de 
l'escola i de la Xarxa.



IES PLA FARRERES

Aquest ha estat un punt feble del projecte. S’ha recollit la valoració dels
professors de secundària i també s’ha fet una reunió de valoració amb
tota la gent que ha participat al projecte (CEPA, gent dels Plans
d’Ocupació de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i també el tècnic
que ha anat fent el seguiment del projecte). S’havia de fer una reunió
de trobada valorativa amb les mestres de primària, però finalment no es
va dur a terme. Creiem important, per experiències d’aquest tipus
incloure també una valoració per part de l’alumnat que hi participa.

PQPI-PTT

Reflexió per part dels professorat PQPI de punts forts i punts febles.

Avaluació i continuïtat: com ha anat? Què 
canviaríem? Tindrà continuïtat?



CRITERIS DE QUALITAT PER A PROJECTES 
D’APRENENTATGE-SERVEI

Servei significatiu: que sigui útil, connectat i
rellevant a l’entorn.

Aprenentatge significatiu: connectat amb la

realitat de l’alumnat i competencial.

La veu dels joves: que es tingui en compte la seva

veu en totes les fases del procés amb el guiatge dels

adults.

Els participants: que inclogui diversitat d'actors.

La diversitat: promoure l'entesa de la diversitat i el

respecte mutu.



La reflexió: incorporació de varietats variades al
llarg del procés que permetin reflexionar sobre un

mateix, sobre la relació amb la societat i la
complexitat dels reptes comunitaris.

L'Avaluació del procés: que inclogui la valoració
de les diferents fases amb els objectius

d'aprenentatge, de servei i de creixement

La Intensitat i duració: per tal que tingui un

impacte real ha de tenir una duració i intensitat
mínima.

CRITERIS DE QUALITAT PER A PROJECTES 
D’APRENENTATGE-SERVEI




