
 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
Us presentem la 6a Jornada d’Innovació educativa, que enguany serà íntegrament online i es 
desenvoluparà els dies 2, 3 i 4 de novembresota el títol L’APRENENTATGE SERVEI I EL SERVEI COMUNITARI EN TEMPS 
DE CRISI. Com en d’altres jornades, hi trobareu ponències d’experts, experiències de centres i espai per a 
l’intercanvi per tal de conèixer, dialogar i debatre a propòsit de l’ApS, que és molt més que una 
metodologia.  

L’ApS és un tipus d’activitat que ja porta molts anys d’evolució. Diferents tipus d’institucions educatives la 
promouen, tant formals com de lleure, per a persones de qualsevol edat i amb l’accent posat en molts tipus 
de temàtiques. Paga la pena de repassar quines són en l’actualitat aquestes tendències de l’ApS.  

A més a més, l’Administració educativa va decidir fa un temps que tots els alumnes de 3r i 4t d’ESO havien 
de fer una activitat d’ApS anomenada servei comunitari i forma part del currículum obligatori; així, en 
l’actualitat podem tenir una mica de perspectiva de com ha anat aquesta generalització.  

Les escoles adherides a la FECC tenen una gran tradició a programar activitats amb incidència en l’entorn 
que, alhora, desenvolupen competències del currículum. Amb el temps, aquestes activitats s’han anat 
perfeccionant i ara mateix algunes escoles del col·lectiu tenen ApS francament bons, que han guanyat 
premis nacionals. 

Així mateix, la situació provocada per la pandèmia el curs passat i l’actuali la crisi associada ha motivat un 
canvi en les necessitats dels serveis a la societat, que s’han multiplicat, alhora que el confinament en escoles 
i en altres entitats ha canviat el context en què es podia fer l’ApS, que s’ha hagut de reinventar; paga la 
pena de conèixer algunes iniciatives d’escoles que han sabut trobar ApS en ple confinament.  

 

           A QUI S’ADREÇA 
Principalment a directius i coordinadors de les escoles i dels grups que vulguin aprofundir en l’APS com a 
metodologia trasformadora. Així mateix, també s’adreça a docents de totes les etapes sensibilitzats pel 
tema.  

 

           PROGRAMA 
Els assistents inscrits podran accedir a la 6a Jornada d’Innovació mitjançant un enllaçque la FECC enviarà 
oportunament per correu electrònic.  
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Les sessions es gravaran, de manera que els assistents les podran seguir en directe i participar en les 
activitats de diàleg, o bé visionar-les en un altre moment la mateixa setmana. 

Tots els materials estaran disponibles per a les persones inscrites la mateixa setmana de la jornada 
mitjançant Moodle.  

La FECC emetrà un certificat de participació a cada persona inscrita per un total d’11 hores de formació, 
que corresponen a totes les activitats de la Jornada.  

Per seguir amb aprofitament la Jornada, és convenient reservar-se el temps de les diferents activitats per 
dedicar-hi tota l’atenció. 

El programa de la 6a Jornada d’innovació serà:  

Dilluns 2 novembre Dimarts 3 novembre Dimecres 4 novembre 

9.30 Inauguració de la Jornada. 

A càrrec d’Enric Puig, Secretari 
General de la FECC. 

9.00 El Servei Comunitari, com n’ha 
anat la generalització a l’ESO? 
Diàleg.  

A càrrec d’un representant del 
Departament d’Educació 

9.00 Servei comunitari a distància. 
Diàleg.  

A càrrec de Roser Batlle (Grup 
Promotor de l’ApS) 

 

10.00 Estat actual i tendències de 
l’APS. Diàleg.  

A càrrec de Josep Puig (Grup 
Promotor de l’ApS) 

10.30 Cartes amb cor. Diàleg. 

A càrrec d’ Óscar Perot  

(Salesians de Rocafort) 

 

10.30 Robètica i altres projectes 
d’ApS. Diàleg. 

A càrrec de Vicenç Casas (Mare de 
Déu dels Àngels)  

Etapa: diverses 

11.30 Els premis ApS, una 
oportunitat de millora dels 
projectes. Diàleg.  

A càrrec de Javier Torregrossa 
(Edebé). Amb el suport de 

 

11.30 Presents. Diàleg. 

A càrrec de Jordi Barberan) 
(Salesians de Rocafor) 

Etapa: ESO 

11.30 Els nostres avis. Diàleg. 

A càrrec de David García (Mare de 
Déu de la Salut) 

Etapa: educació primària. 

13.00 La Pedrera de l’esperança... 
Diàleg  

A càrrec d’Oscar Murcia (FEDAC 
Súria). 

Etapa: educacio infantil 

12.30 L’adaptació d’alguns projectes 
d’ApS a la situació del COVID 19: 
Cuidem els nostres avis, A prop teu 
i Els  amics de Mokom. Diàleg. 

A càrrec d’Anna Carmona (Solc Nou) 

Etapa: formació professional 

12.30 El Rebost solidari. Diàleg. 

A càrrec de Jordi Durro i Jordi 
Miranda (FEDAC Sant Andreu) 

Etapa: educació infantil i educació 
primària 

 

         INSCRIPCIÓ 

- La FECC necessita suport econòmic de les escoles. Per aquest motiu, tot i que la 6a Jornada d’Innovacio 
Educativa sigui online, és necessària la col·laboració econòmica.  

- Per sol·licitar la inscripció, podeu anar al formulari que trobareu a la pàgina web  
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/   

O bé podeu clicar directament AQUÍ 

- Aportació per a despeses (per participant): 

o Participants d’entitats adherides a la FECC:): 45 € 
o Altres: 68 €  
ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA 



 

 

 

Cal fer el pagament mitjançant una targeta bancària. En són admeses totes, tant les de crèdit con les de 
dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament. El titular de la targeta no té per 
què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la persona –física o jurídica- a nom de la qual cal fer 
el rebut (en la inscripció es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal fer el rebut). 

És un sistema totalment segur, sense que l’Escola Cristiana es quedi cap registre de dades de les targetes. 

- Devolucions en cas de baixa 

En cas de comunicar baixa 24 hores abans de l’inici de la Jornada, es procedirà a la devolució de l’import 
pagat (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha fet el pagament.) 

- Data límit d’inscripció: fins al 29 d’octubre (o fins que s’ocupin les places, que són limitades i per ordre 
d’inscripció) 

 Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.  

 En els casos de no assistència sense avís el dia anterior, no es retornarà l’import. 

           

 LLOC DE REALITZACIÓ 

Online, mitjançant aules virtuals 

            

ORGANITZA 
 

     

            

           PATROCINA 
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