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Proposta de Jornada sobre aprenentatge servei 

 

Objectius  

1. Introduir-se en els conceptes clau de l'aprenentatge servei. 

2. Analitzar experiències diverses d'ApS des d'una perspectiva general. 

3. Valorar l'oportunitat pedagògica i social de l'ApS. 

4. Conèixer diferents estratègies metodològiques per impulsar l'ApS en el centre educatiu. 

5. Idear possibles projectes d’aprenentatge servei i reflexionar-hi. 

 

Programa, continguts i metodologia  

Matí: Què és l'aprenentatge servei (4 hores) 

Presentació i emmarcament del curs 

Escalfament a través d'una dinàmica per situar el tema. S'explica com funcionarà la sessió i es contrasten les 
expectatives de tothom. 

El més bàsic de l'aprenentatge servei  

Explicació basada en el PWP ApS: Educació per al compromís social. Exercici en equips de construcció d'una 
definició.  Es projecten diverses pel·lícules de les experiències i s'esquitxa la projecció de feedback amb els 
participants. 

Aclarint conceptes - Conclusions 

Es continua l'explicació. A mitja projecció, es fa l'exercici SI/NO. S'estableix un debat sobre les avantatges i les 
limitacions dels projectes ApS des de la perspectiva de les finances ètiques. 

Tarda: Com desenvolupar un projecte d'aprenentatge servei? (3 hores) 

Refresc del que s'ha treballat al matí 

Es recorden les definicions d'ApS i s'aclareix algun dubte conceptual, si en queden. 

Etapes i estratègies d'esboç de projectes ApS 

Explicació basada en el PWP ApS: Com desenvolupar un projecte d'ApS. Exercici en equips d'esboç d'un 
projecte. 

Valoració de la jornada i comiat  

Els participants valoren la jornada i suggereixen, si ho veuen necessari, noves formacions. 
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Metodologia de la jornada 

Els continguts de la jornada es treballen amb els recursos metodològics següents: 

 Explicacions recolzades amb powerpoints1. 

 Anàlisi d'experiències a partir de pel·lícules. 

 Debats entorn dels continguts i de les experiències. 

 En la mida possible, participació de testimonis directes a les sessions, responsables i protagonistes de 
projectes ApS. 

 Treballs, exercicis i dinàmiques individuals i grupals. 

 Esboç d'un projecte ApS real, que es podrà dur a la pràctica el curs següent. 

 

Documentació de referència 

Webs i blogs generalistes 

Centre Promotor Aprenentatge Servei: www.aprenentatgeservei.cat  

CLAYSS: www.clayss.org. 

National Youth Leadership Council: www.nylc.org 

National Service Learning Clearinghouse: www.servicelearning.org  

Zerbikas: www.zerbikas.es 

Red Española de Aprendizaje-Servicio: www.aprendizajeservicio.net  

Blog Roser Batlle: www.roserbatlle.net 

Llibres: 

Batlle, R. El aprendizaje-servicio en España. El contagio de una revolución pedagógica necesaria. Ed. PPC, 
2013. 

Berger Kaye, C. The Complet Guide of Service Learning. Free Spirit, 2010. 

Furco, A.; Billig, S. (eds.): Service-Learning. The Essence of the Pedagogy. Greenwich. Information Age 
Publishing, 2002. 

Martín, X. i Rubio, L.: Experiències d’aprenentatge servei. Barcelona, Editorial Octaedro, 2007.  

Puig, J.M. (coord): Aprendizaje Servicio (Aps) Educación y compromiso cívico. Barcelona, Editorial Graó, 2009.  

Puig, J.M. (coord): 11 ideas clave. ¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje servicio?. Barcelona. Editorial 
Graó. 2015. 

Puig, J.M; Batlle, R.; Bosch, C. i Palos, J.: Aprenentatge servei. Educar per a la ciutadania.  Barcelona, Editorial 
Octaedro, 2006. 

Tapia, M.N. Aprendizaje y servicio solidario. Buenos Aires, Editorial Ciudad Nueva, 2006. 

                                                           
1
 Descarregables a http://roserbatlle.net/aprendizaje-servicio/presentaciones/ i subjectes a una licencia Creative 

Commons. 

http://www.aprenentatgeservei.cat/
http://www.clayss.org/
http://www.nylc.org/
http://www.servicelearning.org/
http://www.zerbikas.es/
http://www.aprendizajeservicio.net/
http://www.roserbatlle.net/
http://roserbatlle.net/aprendizaje-servicio/presentaciones/
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Guies descarregables a internet 

Luchetti, L. i Rubio, L. ApS, Pau, Drets Humans i Solidaritat. Centre Promotor Aprenentatge Servei. 2016. 

GREM (Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona) Rúbrica per a l'autoavaluació i 
millora dels projectes d'aprenentatge servei. Centre Promotor Aprenentatge Servei. 2015. 

Batlle, R. (coord.) Avaluació dels aprenentatges en els projectes d'aprenentatge servei. Centre Promotor 
Aprenentatge Servei. 2015.  

Puig, J.M. Com fer APS en els centres educatius?. Centre Promotor Aprenentatge Servei.  

Puig, J.M. Com fer APS en les entitats socials?. Centre Promotor Aprenentatge Servei. 

Campo, L.,Puig, J.M. Com impulsar l’APS a l’àmbit local? Centre Promotor Aprenentatge Servei.  

Gijón, M. Aprenentatge servei i inclusió social. Centre Promotor Aprenentatge Servei. 

Fes ApS! Guia  d'aprenentatge servei per a joves. Centre Promotor Aprenentatge Servei.  

60 buenas prácticas de aprendizaje-servicio. Fundación Zerbikas. 

Guía de bolsillo del Aprendizaje-servicio. Fundación Zerbikas. 

Guía Cómo empezar un proyecto de Aprendizaje-servicio. Fundación Zerbikas. 

Soriano, N., Plandiura, R., Izquierdo, E. Les responsabilitats legals en les activitats educatives realitzades  
més enllà del temps lectiu. Fundació Jaume Bofill, 2009. 

Laboratorio Social de Fundación Telefónica. Mi móvil al servicio de la comunidad. 2013. 

AAVV. JxB Joves pel barri. Compartir un projecte d'aprenentatge servei i dur-lo a escala de ciutat. 

Monogràfics i articles a revistes 

Periódico Escuela, 2013, Monogràfic "El aprendizaje-servicio, un método para la EpC y los Derechos 
Humanos". 

Cuadernos de Pedagogía, mayo de 2006, núm. 357. Tema del mes Aprendizaje y servicio.  

Revista Monitor Educador, enero del 2009. Monográfico sobre Aprendizaje-servicio 

Revistes Aula, monográfics sobre aprenentatge servei i números amb experiències ApS d'entitats socials 
durant l'any 2011. 

Article ¿Por qué el aprendizaje-servicio crea humanidad? de Josep M. Puig. Revista Aula de Innovación 
Educativa. 2011. 

Artícle ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje-servicio? de Roser Batlle. Revista Crítica. 2012. 

Revista científica Tzhoecoen. Monográfico aprendizaje-servicio. Universidad Señor de Sipán. Perú, 2010.  

http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_centres_educatius_3.pdf
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_entitats_socials_3.pdf
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_ambit_local_web.pdf
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/APS_inclusio_social_cast.pdf
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&amp;publicacio=499&amp;submenu=false&amp;colleccio=12012007040643
http://roserbatlle.files.wordpress.com/2009/03/monogrc3a1fico-aps-periodico-escuela-2013.pdf
http://roserbatlle.files.wordpress.com/2009/03/monogrc3a1fico-aps-periodico-escuela-2013.pdf

