L’Aprenentatge Servei
Una estratègia per Educar per la Justícia Global i
vincular el territori

Com eduquem i fomentem el
compromís social per
transformar el món?

Què és l’Aprenentatge Servei?
Proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei
a la comunitat en un sol projecte ben articulat, on els participants
aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat
de millorar-lo.

APRENENTATGE SERVEI




transforma els dos components
afegeix valor a cada un d’ells
crea noves qualitats educatives pròpies del conjunt que ara formen servei

Experiències d’aprenentatge servei:
Trenquem el silenci!
És un programa de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere de prevenció de violència de gènere des del qual
fomentem la realització d’accions amb centres educatius. En aquest cas, es treballa amb l'INS Salvat Papasseit la possibilitat de
facilitar el procés d’aplicació de la metodologia educativa Aprenentatge i Servei dins les matèries curriculars: Matemàtiques, Ciències
socials, Educació Musical, Llengua Catalana i Educació visual i plàstica. El servei es concreta en un acte de sensibilització al barri de la
Barceloneta. Veure vídeo

Necessitat social:
Prevenció de la violència
de gènere

Aprenentatges
Socials, lingüístics,
musicals, plàstica

Servei:
Campanya de
sensibilització al
barri de la
Barceloneta

Experiències d’aprenentatge servei: Posa la teva xinxeta a Pam a

Experiències
d’aprenentatge
servei:
Pam! Construeix
el teu mapa de consum
responsable
Posa la teva xinxeta al Pam a Pam!

Aquest és un projecte de Setem Catalunya per a sensibilitzar sobre el consum responsable i l'Economia Solidària a la comunitat
educativa, en aquest cas a l’IES Montjuïc, un institut del barri de la Zona Franca de Barcelona. D'aquesta manera, els i les alumnes
també se sumen a la construcció del mapa col·laboratiu Pam a Pam. Veure vídeo

Necessitat social:
Detectar punts de consum
responsable al barri que puguin
ser incorporats al mapa Pam a
Pam.

Aprenentatges:
El consum responsable i
l'Economia Solidària

Servei:
Sensibilitzar a la comunitat
educativa del centre.
Incorporar punts de consum
responsable al barri que
puguin ser incorporats al
mapa Pam a Pam

En què es fonamenta l’ApS?
• Manera d’entendre la ciutadania. Els infants i joves
ja són capaços de canviar el seu entorn
• Una manera d’entendre l’aprenentatge:
resposabilitat social, reflexió, exploració, acció i
reflexió
• Una manera d’entendre el desenvolupament
comunitari Connectar xarxa

Per què ApS des de les entitats?
L’educació és una responsabilitat de tots els actors socials. És impossible si
no ho fem junts!
L’ApS és part d’una nova generació de propostes educatives que podeu oferir
les entitats socials. El treball dels nois i noies en benefici de la comunitat és un dinamisme
essencial per a la seva formació personal i ciutadana. Experiències educatives i amb sentit.

Els i les joves que ens ajuden a assolir els nostres objectius, difondre missió
entitat

Manera entendre ciutadania. Entitats i centres tenim una mateixa finalitat.
Formar agents de canvi, una ciutadania activa
Manera d’entendre desdenvolupament comunitari. Connectar xarxa

Què ens pot aportar
l’ApS com a territori?
•Nova generació de propostes educatives que té
com a dinamisme essencial el treball dels nois i
noies en benefici de la comunitat.

•Enriqueix el treball de les entitats. Recolzament des dels serveis a les
entitats per aconseguir les seves finalitats o arribar on no arribaven.
•Genera una xarxa educativa local forta i viva. Centres implicats en el
seu entorn. Entitats que assumeix el seu agent educador generant un
vila veritablement educadora amb propòsits educatius comuns.
Fomenta corresponsabilitat educativa.
•Increment capital social. Major coneixement de l’entorn. Millora
arrelament i potenciació d’aquest entorn per aconseguir un major
impacte en la cohesió social.

Què més cal dins d’un projecte?
bàsics
1. Necessitats

2. Servei

3. Sentit del
servei

4. Aprenentatge

6. Treball en
grup

7. Reflexió

8.
Reconeixement

9. Avaluació

10. Partenariat

pedagògics
5. Participació

• L’ApS no té
copyrigth

• És un descobriment
no un invent

Temàtiques sobre les quals es poden
fer projectes de Justícia Global

Aposta i suport des de l’Ajuntament
• Assessorament i formació per part d’un tècnic en
aprenentatge servei per dissenyar propostes
de projectes i acompanyament per la posada en
marxa inicial.
• Facilitar els contactes entre centres i entitats que
vulguin realitzar un projecte conjunt. De manera
coordinada amb els tècnics del districte i del
Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu
(CRP).
• Facilitar recursos, segons disponibilitat, que
necessiti la posada en marxa del projecte.
• Organització d’espais de reflexió per la millora
dels projectes i d’actes de reconeixement i difusió
de les experiències realitzades.

Oportunitats que detectem a
Sant Andreu
• Tardor solidària
• Festa del comerç just
• Projectes adhoc amb alguna de les
entitats del Consell

• Sumar-vos a algun projecte que ja
té lloc d’entitats de ciutat
Altres?

Àmbits educatius on es pot fer
Guies
pràctiques
projectes ApS en educació per a la
justícia global

El web i els vídeos
•

El web www.aprenentatgeservei.cat és
un banc de recursos amb moltes
visites de la comunitat educativa.
També comptem amb un butlletí
mensual que es distribueix a més de
3.600 persones o institucions.

Els vídeos d’experiències penjats al canal Youtube són 24 i
tenen més de 6.800 visualitzacions.
Alguns exemples són:
• Donació de sang i Educació per la Ciutadania
• Setem. Posa la teva xinxeta al Pam a Pam
• EduAlter. La visió de l’alumnat sobre problemàtiques
locals

