
                         Curs Introducció a l'Aprenentatge-Servei  

Programa detallat 2a sessió: Entitats socials 

Objectius i continguts 

1. Donar a conèixer projectes d’Aps que s’han realitzat al Districte. 

2. Conèixer entitats socials que estan disposades a realitzar nous projectes d’ApS. 

3. Identificar necessitat social - servei - aprenentatges en cadascuna de les possibilitats que presentin les 
entitats. 

Programa i metodologia de la sessió 

16:00 - 16:10. Refresc de la sessió anterior:  

Interpel·lem als participants sobre la definició d'ApS amb la que s'han quedat i la diferència entre Servei 
Comunitari i ApS. Aprofitem els que van arribar tard a la sessió anterior.  

16:10 - 16:20 Presentació de la sessió:  

Expliquem els objectius de la sessió i donem pas a exposicions de 15 minuts (10 presentació + 5 preguntes) 
per part de les entitats. Prèviament aquestes hauran rebut 3 preguntes* 

En primer lloc de les entitats que ja han estat formades en ApS: 

16:20- 16:35 Ateneu de fabricació: Isabel Nadal 

16:35- 16:50 Projecte Reacciona - Taller de cinema: Jaume Fargas  

16:50- 17:05 Fundació Uszheimer: Edurne Iturmendi  

17:05- 17:20 Fundació AROA: Nuria Pociello Cayuela  

A continuació donem pas a les entitats que s’estan formant actualment en ApS: 

17:20- 17:35 Institut Diversitas: Elena Caballé  

17:35- 17:50 Drac Màgic: Marta Nieto   

17:50- 18:20 Conclusions 

Per acabar, passem les darreres diapositives de la sessió anterior, de la 54 a la 77 (que no va donar temps a 
passar-les) relacionant-les amb els que han plantejat les entitats.  

18:20-18:30. Avaluació i comiat  

Es confirma si la sessió ha despertat l'interès dels participants. 
Es convida als participants a buscar alguna informació significativa per a ells als webs ApS. 
Es planteja el contingut i metodologia de la propera sessió. 

* Preguntes prèvies a les entitats 

Es convida a les entitats a NO fer una presentació exhaustiva. En pantalla projectarem la web de l'entitat 
on els participants, EN UN ALTRE MOMENT, podran consultar la identitat, missió, valors, història, etcètera. 
La seva exposició ha de respondre a tres qüestions: 

1. Quina necessitat social vol atendre el projecte ApS que proposeu? 
2. Quin seria el servei que farien els nois i noies? 
3. Què creieu que podrien aprendre amb aquest servei? 

 


