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PRESENTACIÓ 
 
 

L’Aprenentatge Servei (ApS) és una metodologia que integra, en un únic projecte, 

la realització d’experiències de servei a la comunitat i l’aprenentatge de 

continguts, habilitats, competències i valors. 

Així doncs, aquesta metodologia proposa posar en pràctica projectes educatius 

amb una utilitat social en els quals es fusioni una intencionalitat pedagògica amb 

una intencionalitat solidària. 

En aquests projectes, l’alumnat, persones usuàries de diferents serveis socials, 

joves que pertanyen a entitats de lleure, etc., són els protagonistes. És a dir, 

viuen en primera persona la utilitat pràctica d’allò que aprenen, la qual cosa 

els ajuda a entendre d’una manera vivencial el vertader significat dels valors 

cívics i inclusius. 

Les diferents experiències dutes a terme han demostrat la seva utilitat per 

aprendre en diferents contextos i amb diversos col·lectius, la qual cosa fa que 

esdevingui una metodologia adequada per a: 

• La promoció de valors solidaris. 

• El desenvolupament d’actituds prosocials. 

• Els itineraris d’inclusió educativa i social. 

 

Aquest curs pretén provocar una reflexió en les persones participants, de manera 

que construeixin continguts, i recuperin i elaborin coneixements i experiències 

pròpies i de l’entorn, cosa que facilita l’assimilació dels conceptes que es 

proposen. 

 

El curs està adreçat al professorat de tots els nivells educatius que vulgui 

introduir-se en l’enfocament i la pràctica de l’ApS com a eina de treball en la seva 

labor docent i educadora. I també a educadors de grups de lleure educatiu que 

desenvolupen projectes solidaris d’utilitat social vinculats als aprenentatges per 

a la vida del seu grup o organització; i a educadors socials que pensen que 

aquesta proposta educativa pot servir per al seu treball d’inclusió social en el seu 

camp d’actuació. 
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Així mateix, és idoni per a membres de les AMPES que vulguin que en els seus 

centres escolars es desenvolupin pràctiques solidàries vinculades als 

aprenentatges curriculars; i per a responsables d’associacions ciutadanes, de 

persones amb diversitat funcional i altres tipus d’associacions cíviques que 

pensen que l’Aprenentatge Servei podria ser una eina adequada per a la formació 

dels seus membres o per a la intervenció en la comunitat. 

 

 
 

Atentament:  
Equip Campus Edebé 

 

 
 
DATES I INSCRIPCIÓ 
Dates del curs: del 6 de febrer al 20 de març de 2023 

Data límit per a la inscripció: 20 de gener de 2023 

 

Instruccions per a la inscripció 

T’hi pots preinscriure omplint el formulari següent: 

https://forms.gle/7wtDVZHhvdYijdGu5 

• Selecciona el curs “Especialista en Aprenentatge Servei. Inici 6/2/23”.  

• A la pregunta «A través de quin organisme has conegut aquesta 

convocatòria de formació?», has d’indicar: “Fundació Escola Cristina de 

Catalunya.” 

• A la pregunta «Si t’interessa optar a la bonificació d’aquesta formació, qui 

gestionarà tots els tràmits pertinents?», has d’indicar: “Edebé, a través de 

la Fundació Tech Don Bosco.” 

• Omple totes les dades que se sol·liciten a la secció del formulari 

«Per a la bonificació gestionada per Edebé, a través de la Fundació Tech 

Don Bosco».  

 

https://forms.gle/7wtDVZHhvdYijdGu5
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SESSIÓ PRESENCIAL 

El curs es complementa amb una sessió presencial inicial amb Roser Batlle, 

fundadora de la Xarxa Espanyola d’Aprenentatge Servei (Xarxa ApS) i part de la 

Junta Directiva, també forma part del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei de 

Catalunya i Marta Ballvé, Biòloga, professora de Secundària al Col·legi Mare de 

Déu dels Àngels de Barcelona i membre del seminari de formació de formadors 

d’APS a l’ICE de la Universitat de Barcelona. 

 

 

 

 

 

                                    Roser Batlle                                             Marta Ballvé              

Data: 25 de gener de 2023 

Horari: de 15.30 a 17.30 hores  

Lloc: sala de reunions de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya  

           Carrer dels Àngels, 18, 08001 Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://roserbatlle.net/
http://www.redaps.wordpress.com/
http://www.aprenentatgeservei.cat/
http://www.aprenentatgeservei.cat/
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Objectius del curs 
 

 

General 

Aquest curs proposa un procés de reflexió-acció que permeti aproximar-se a 

l’Aprenentatge Servei, des de la teoria, l’anàlisi de la pròpia realitat i la pràctica 

educativa, per tal de descobrir com construir un bon projecte d’Aprenentatge 

Servei. 

 

Alhora, es pretén que aquest enfocament, pensat per a la transformació de 

la realitat de l’alumnat i de la comunitat, es plantegi i es dugui a terme amb 

la finalitat de construir una societat inclusiva que tingui en compte els 

objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 

 
Específics 

• Comprendre els conceptes bàsics de l’ApS, la seva fonamentació i el seu valor  

educatiu. 

• Identificar projectes ApS i familiaritzar-se amb els seus aspectes 

metodològics. 

• Conèixer les diferents metodologies. 

• Identificar i intercanviar projectes ApS entre les experiències educatives 

habituals. 

• Percebre i valorar la importància de la feina en xarxa en aquest tipus de 

pràctiques. 

• Estimular la pràctica de l’ApS en projectes futurs. 

Interpretar els projectes d’ApS des de la inclusió i el desenvolupament dels  

ODS. 

• Construir i redactar un projecte d’Aprenentatge Servei inclusiu basat en els 

ODS. 
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Continguts 
 
 

Aquest curs consta de quatre unitats de treball, precedides per una introducció a 

la plataforma digital que s’utilitzarà, presentades en dos formats diferents: 

• Seminari web 

• Treball individual tutoritzat 

 

 

 

 

 

 

 

Bases conceptuals de 
l’Aprenentatge Servei 

 

 

 

Metodologia de 
l’Aprenentatge Servei: 
esbossar i treballar en 

xarxa 

 

 

Metodologia de 
l’Aprenentatge 

Servei: 
planificar, 

executar i avaluar 

 

 

Construir un projecte 

d’Aprenentatge Servei 
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Metodologia 
 

Cada unitat de treball, tenint en compte les seves propostes teòriques i 

pràctiques, requereix una dedicació aproximada d’unes sis hores. Així doncs, en 

total calen unes 24 hores per completar el curs. 

 

La durada prevista del curs és de sis setmanes. A aquest còmput cal sumar-

hi la dedicació prèvia necessària per familiaritzar-se amb l’ús de la 

plataforma digital  de formació. En total són 30 hores. 

 

Durant el desenvolupament del curs l’alumne/a farà un dossier d’aprenentatge en 

el qual anirà deixant constància de la feina feta (lectures, visionament de vídeos, 

reflexions, tasques...) que enviarà al tutor/a al final de cada unitat. 

Seminaris web 

Les unitats 1 i 4 es presenten en format de seminari web. Tenen una durada 

aproximada de dues hores i estan adreçades a totes les persones 

participants: 

• A la Unitat 1 es parteix d’una exposició amb diapositives i vídeos de  

projectes, que es dinamitza amb un debat amb les persones 

participants. 

• A la Unitat 4 es parteix de l’intercanvi de projectes ApS ideats 

per les persones participants, que s’acompanya de l’anàlisi i la 

valoració d’aquests  projectes. 

 

Treball individual tutoritzat 

Les unitats 2 i 3 consisteixen en la realització d’un treball individual i tutoritzat 

per part de les persones participants, que s’articula en els passos següents: 

 

 

experiències. 

 

 

 

activitats. 

PAS 2 

Dossier 

d’aprenentatge  

al 

tutor/a. 

PAS 3 

Entregable 
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Materials 
 
 

A cada unitat, es proporcionarà bibliografia bàsica, que serà majoritàriament 

digital i de descàrrega lliure; bibliografia recomanada o complementària; i 

materials audiovisuals de suport, també de descàrrega lliure. 

 

Cada participant del curs disposarà d’un tutor/a de l’equip de grups territorials 

de la Xarxa Espanyola d’Aprenentatge Servei, amb qui podrà interactuar, 

intercanviar punts de vista a través del correu electrònic, el fòrum de cada unitat 

o qualsevol altre mitjà d’intercanvi que acordin. 

 

Quan un grup de participants pertanyin a una mateixa entitat, associació o 

context sociocomunitari, es pot organitzar de manera que tinguin el mateix 

tutor/a i, fins i tot, es poden fer trobades presencials acordades. 

 

Es valorarà la possibilitat que al final de cada unitat es pugui fer una tutoria grupal 

a través de Skype o un altre sistema de videoconferència acordat amb els 

participants. 

 

 

Avaluació i certificació 
 
 

Atesa la naturalesa d’aquesta acció formativa, es proposa una avaluació gradual 

i progressiva a cada una de les unitats. 

 

L’avaluació positiva del curs tindrà en compte la realització de totes les activitats 

de les quatre unitats: entrega de documents i participació en els fòrums  

respectius. 

En acabar el curs s’atorgarà un certificat propi de la Xarxa ApS i de l’editorial 

EDEBÉ. 
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