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SERVEI COMUNITARI AMBIENTAL
PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI (APS)  

DESENVOLUPAMENT 

L’APS consta de 10 sessions de treball presencials.
Us acompanyem i assessorem en tot el procés, fent reunions abans, durant 
i després de desenvolupar-lo, participant en quatre sessions al centre educatiu o bé 
de manera telemàtica i oferint-vos recursos d’educació ambiental. 
Construirem conjuntament el projecte de servei comunitari!

OPCIÓ 
DE SERVEI 
COMUNITARI 
EN LÍNIA 

Des del programa Com Funciona Barcelona? proposem un projecte de comunicació 
i sensibilització ambientals combinat amb una diagnosi ambiental.

L’objectiu és que el jovent sensibilitzi i generi impacte positiu en la societat, 
proposant-los una mirada diferent sobre la sostenibilitat urbana. Les propostes 
d’APS permeten que l’alumnat entengui com funciona Barcelona i reflexioni sobre 
com els agradaria que funcionés, cercant un impacte positiu i una contribució a la 
realitat ambiental de la ciutat.



L’APRENENTATGE QUE 
PROPOSEM POT SER SOBRE: 

· Canvi climàtic 

· Verd i biodiversitat 

· Prevenció i gestió dels residus

· Gestió de l’aigua

· Transició energètica

· Qualitat ambiental i acústica

· Mobilitat sostenible

ELS SERVEIS A REALITZAR PODEN SER, 
PER EXEMPLE:
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Una campanya
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Una 
auditoria
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Una acció 
per fomentar 

la biodiversitat 
al centre

Una acció 
al barri

Mercat
d’intercanvi

de roba

INSPIRA’T

Gestió
dels residus 

 Mercat
d’intercanvi

de roba

 
Alimentació sostenible

Amb motiu de la capitalitat de 
l’alimentació sostenible que 
exerceix la ciutat de Barcelona, 
hem dissenyat un nou APS que 
té per objectiu promoure 
hàbits d’alimentació saludable 
i sostenible entre la comunitat 
educativa per mitjà de tres 
propostes d’aprenentatge a 
escollir: sobirania alimentària, 
consum responsable o 
malbaratament alimentari. 

SERVEI COMUNITARI AMBIENTAL
PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI  

NOU!

93 326 22 23  
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

COORDINACIÓ DE PROJECTES APS
aprenentatgeserveiCFB@bcn.cat


