
                                                                                                              
 

 

FORMACIÓ EN APRENENTATGE I SERVEI (ApS) 
 

Us convidem a participar en dos seminaris que tenen com a objectiu compartir els coneixements de dos 
professionals de l’educació, experts en projectes ApS, i del Grup de recerca Ʃ Compromís Educatiu, que des de la 

Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, i en el marc del programa ARMIF 2 de l'AGAUR, estem participant en la 
implementació i investigació de projectes ApS a les escoles. 

 
SEMINARI 1 SEMINARI 2 

 
APRENENTATGE I SERVEI SOLIDARI 

 
 

Dimecres, 3 de maig 
Escola dels Encants 

Carrer Consell de Cent, 558-560 
Barcelona 

 

 
LA MILLORA DE L’EDUCACIÓ A TRAVÉS 

D’EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE I SERVEI  
 

Dijous, 11 de maig 
Escola Bellaterra 

Carrer Escoleta s/n -Campus UAB-  
Bellaterra 

 
Programa de la sessió: 
 
15:00 – 16:00 h. Conferència a càrrec del Rafael 
Mendia. Impulsor de l’ApS al País Basc, coordinador de 
la Fundazioa Zerbikas.  Centre Promotor de 
l’Aprenentatge Servei Solidari a Euskadi. 
http://www.zerbikas.es/ 
 
16:00 – 17:00 h. Taller – berenar 
 
17:00 – 17:30 h. Presentació projecte educatiu i visita a 
l'Escola dels Encants a càrrec de la seva directora, 
l’Agnès Barba. 
 

 

 
Programa de la sessió: 
 
15:00 – 16:00 h. Conferència a càrrec de la Roser Batlle. 
Impulsora de l’ApS a Catalunya i arreu, pedagoga i 
emprenedora social, especialitzada en Aprenentatge-
servei i Comunicació en Públic. 
http://roserbatlle.net/ 
 
16:00 – 17:00 h. Taller - berenar 
 
17:00 – 17:30 h. Presentació dels projectes d’ApS 
realitzats a l’escola Bellaterra pels estudiants del Grau 
d’Educació Infantil, tutoritzats per la Mequè Edo des de 
la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. A càrrec 
de la Mequè Edo, directora i professora del 
Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les 
Ciències Experimentals i Jordina Oriols, directora de 
l’Escola Bellaterra.  

 
 

 
 
Inscripció gratuïta (places limitades) al: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKx91XVfA0QJhRofqlAKVFOnfKQD1p5DlfQz5-ifdfO6lUyg/viewform 

 
*Es lliurarà certificat  d'assistència. 

Moltes gràcies, 

 

Gemma París, Coordinadora  

de l’Equip de Recerca Ʃ Compromís Educatiu  
organitzador dels seminaris. Facultat de Ciències de l’Educació. UAB 

http://www.zerbikas.es/
http://roserbatlle.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKx91XVfA0QJhRofqlAKVFOnfKQD1p5DlfQz5-ifdfO6lUyg/viewform
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