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Objectius del curs
El curs pretén:


Introduir els participants en la pedagogia de l'aprenentatge servei.



Identificar pràctiques educatives valuoses dels participants, com a experiències properes o
embrionàries d'ApS.



Explorar les necessitats socials i les oportunitats de servei de l'entorn, que poden ser vinculades a
continguts curriculars específics.



Esbossar un projecte concret d'aprenentatge servei amb viabilitat de dur-lo a terme durant el curs
2017-2018.

Persones destinatàries
Les persones destinatàries prioritàries del curs son professors i professores de primària i secundària que
desconeixen l'aprenentatge servei o que necessiten consolidar coneixements i tècniques per
sistematitzar-lo.

Programa, dates i lloc de realització
El curs consta de 5 sessions de 4 hores, de 9:30 a 13:30, de dilluns a divendres.
Dilluns 10

Bases
Presentació del curs, finalitats, metodologia i participants.
Fonamentació de l'aprenentatge servei.
Anàlisi d'experiències diverses d'ApS des d'una perspectiva educativa general.

Dimarts 11

Esbossar el projecte
5 estratègies bàsiques per començar
Esbós d'un projecte
Relació amb entitats socials
Planificació i posada en pràctica del projecte
La planificació educativa
La preparació, execució i cloenda del projecte amb els nois i noies
Riscos i claus en cada etapa
Avaluar
Avaluació dels aprenentatges de l’alumnat en els projectes ApS.
Avaluació dels projectes ApS.
Disseny d'eines d'avaluació.

Dimecres 12

Dijous 13

Divendres 14

Treballar en xarxa
El treball en xarxa.
Incorporació de l'aprenentatge servei a un centre educatiu.
Premis Aprenentatge Servei 2017
Valoració del curs.

Metodologia del curs
Els continguts del curs es treballen amb els recursos metodològics següents:


Explicacions recolzades amb powerpoints.



Anàlisi d'experiències a partir de pel·lícules o altra mena de reportatges.



Debats entorn dels continguts i de les experiències.



Treballs, exercicis i dinàmiques individuals i grupals.



Disseny d'un projecte ApS real, que es podria dur a la pràctica durant el curs 2016-17.

Materials bàsics de referència
Webs i blogs generalistes
Web del Servei Comunitari de la Generalitat de Catalunya
Centre Promotor Aprenentatge Servei: www.aprenentatgeservei.cat
CLAYSS: www.clayss.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.
Martín, Xus: Proyectos con alma. Trabajo por proyectos con servicio a la comunidad. Barcelona, Editorial
Graó, 2016.
Puig, J.M. (coord): Aprendizaje Servicio (Aps) Educación y compromiso cívico. Barcelona, Editorial Graó,
2009.
Puig, J.M. (coord): ¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje-servicio?. Barcelona, Editorial Graó, 2015.
Puig, J.M; Batlle, R.; Bosch, C. i Palos, J.: Aprendizaje-servicio. Educar para a la ciudadanía. Barcelona,
Editorial Octaedro, 2006.

Monogràfics i artícles en revistes
Revista Con Otra Clase. Monográfico sobre Aprendizaje-Servicio. Marzo 2017.
Revista Convives núm. 16. Monográfico sobre Aprendizaje-Servicio y convivencia. Diciembre 2016.
Revista Cuadernos de Pedagogía, noviembre 2014, núm. 450. Tema del mes, Aprendizaje-Servicio.
Revista Crítica. Artícle De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje-servicio. 2012.
Revista Aula de Innovación Educativa. 2011. Puig, J.M. ¿Por qué el aprendizaje-servicio crea humanidad?
Periódico Escuela, Monográfico sobre Aprendizaje-servicio. 2013

Guies pràctiques descarregables
AAVV. JxB Joves pel barri. Compartir un projecte d'aprenentatge servei i dur-lo a escala de ciutat.
Banc de Sang i Teixits de Catalunya: Aprén, participa i dóna. 2015.
Batlle, R. (coord) Avaluació dels aprenentatges en els projectes d'aprenentatge servei. Centre Promotor
Aprenentatge Servei. 2015.
Batlle, R. 60 buenas prácticas de aprendizaje-servicio. Fundación Zerbikas.
Campo, L.,Puig, J.M. Com impulsar l’APS a l’àmbit local? Centre Promotor Aprenentatge Servei.
Fundación Zerbikas. Guía de bolsillo del Aprendizaje-servicio.
Fundación Zerbikas. Guía Cómo empezar un proyecto de Aprendizaje-servicio.
Gijón, M. Aprenentatge servei i inclusió social. Centre Promotor Aprenentatge Servei.
Puig, J.M. Com fer APS en les entitats socials?. Centre Promotor Aprenentatge Servei.
Ramis, A. ApS i gent gran. 2016.
Rubio, L. i Luchetti, L, APS pau, drets humans i solidaritat. Noves propostes d'educació per a la justícia
global. 2016.
Soriano, N., Plandiura, R., Izquierdo, E. Les responsabilitats legals en les activitats educatives realitzades
més enllà del temps lectiu. Fundació Jaume Bofill.
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Acollir projectes d'Aprenentatge Servei en entitats
socials.

