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D’APRENENTATGE SERVEI

Divendres, 15 d’octubre de 2010

Lloc:
Escola d’Arts i Oficis - Diputació de Barcelona
Recinte de l’Escola Industrial (c. Urgell, 187, Barcelona)
Per formalitzar la inscripció (gratuïta)
cal omplir el formulari que trobareu al web
www.aprenentatgeservei.cat
Abans del 12 d’octubre de 2010. Places limitades.

Organitza:

Provença 324 - 08037 Barcelona
Tel. 934 588 700
centre@aprenentatgeservei.cat

www.aprenentatgeservei.cat

Amb la col·laboració de:
Àrea d’Educació

Disseny gràfic: clic traç, sccl / Fotografia: shutterstock

L’aprenentatge servei és una proposta
educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat
en un sol projecte ben articulat en el qual
els participants es formen tot treballant
sobre necessitats reals de l’entorn amb
l’objectiu de millorar-lo.

www.aprenentatgeservei.cat

Programa
16,30h:
Recollida de material
El Centre Promotor d’Aprenentatge Servei organitza
la Tercera Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’APS
amb l’objectiu de:
•

Promoure la reflexió i el debat entre els centres
educatius i entitats que apliquen aquesta
metodologia de treball educatiu.

•

Donar a conèixer bones pràctiques que s’estan
desenvolupant.

•

Aportar elements de reflexió teòrica i
metodològica per millorar la implementació
de l’aprenentatge servei en el nostre context
educatiu i comunitari.

Les institucions que impulsem l’aprenentatge servei
a Catalunya volem facilitar, de forma periòdica, un
espai d’encontre i diàleg entre persones que, bé com
a professionals o com a voluntàries, estan interessades i treballen en aquest tipus de projectes. Es tracta
d’augmentar el coneixement i el bagatge experiencial dels participants i, també, d’impulsar l’anàlisi i
el debat sobre dimensions d’aquesta pràctica educativa. Per això, l’estructura de la jornada inclou
una ponència marc de contingut teòric, l’exposició
d’algunes bones pràctiques i diversos grups de treball que pretenen abordar de forma monogràfica
l’aprenentatge servei en relació als reptes actuals de
l’educació.

17h:
Presentació de la jornada
17,15h:
Presentació d’experiències
1. Les caixes niu al torrent de la Betzuca.
Associació Sant Quirze Natura - IES Sant Quirze
2. Operació Aiguabarreig. Fundació Josep Sans Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
18h:
Conferència
“La seducció ambiental a través de l’aprenentatge servei”
a càrrec de Jordi Sargatal, naturalista. Ha estat director
del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (1984-1998) i
director de la Fundació Territori i Paisatge (1998-2009)
19h:
Pausa - cafè
19,30h:
Treball en grups a l’entorn de les oportunitats que ofereix
l’APS en els reptes actuals de l’educació
1. Les competències i la millora dels aprenentatges,
coordinat per Josep Palos (ICE Universitat de Barcelona)
a. Adoptem la muralla de Mataró
(IES Alexandre Satorras)
b. Compartim drets
(IES Eduard Fontserè i Esplai La Florida de
L’Hospitalet de Llobregat)
c. Projecte empresa amb servei a la comunitat
(Centre Esclat-Bellvitge)
2. Convivència i cohesió, coordinat per Enric Prats
(Universitat de Barcelona)
a. Teatre social: ens acostem a l’entorn
(Sector IV de la Demarcació del Barcelonès MEiG)
b. La importància de l’alumne en el procés
		 de mediació (IES Joan Oró, Martorell)
c. Projecte Rossinyol (Universitat de Girona)

3. Projectes multidisciplinaris, coordinat per
Anna Ramis (Fundació Escola Cristiana)
a. Contes d’ahir i d’avui
(Escola Mare de Déu de la Salut
de Badalona)
b. Nosaltres i el medi ambient
		 (Escola Mare de Déu de l’Acadèmia
de Lleida)
c. Taller d’audiovisuals
		 (IES Badalona Nou)
4. Implicació de les entitats socials en el món
educatiu, coordinat per Laura Rubio
(Universitat de Barcelona)
a. Donació de sang i educació per la
		 ciutadania
		 (Banc de Sang i Teixits de Catalunya)
b. Accions educatives de Càritas Sabadell
c. Amics i amigues de la lectura
		 (Consorci d’Educació de Barcelona)
d. Posa’t al seu lloc
(ACPEAH- Associació Catalana de
Professionals de l’Educació en l’Àmbit
Hospitalari)  
5. Treball i aprenentatge en xarxa,
coordinat per Gené Gordó
(Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya)
a. Projecte Cicerone
		 (PEE Hospitalet del Llobregat)
b. Expliquem contes a Badalona
		 (PEE La Pau)
c. Xarxa Solidària de l’Escola Voramar
		 amb el seu entorn
		 (Escola Voramar de Barcelona)
21,30h:
Pica-pica sopar i petit espectacle

