
Sessió on es combinarà teoria i pràctica. S’exposa-
ran les principals característiques de l’aprenentat-
ge servei i la seva fonamentació teòrica, i s’ana-
litzaran bones pràctiques educatives que puguin 
servir d’exemple per als participants.

La segona part de la sessió es dedicarà a idear pos-
sibles projectes d’aprenentatge servei en el terri-
tori i debatre’ls.

ADREÇADA A:
Professionals tècnics de joventut, d’educació i 
d’informació juvenil, i també altres professionals 
del camp educatiu.

DATA I HORARI:
28 de gener de 2015
De 10 a 14 h

LLOC:
Direcció General de Joventut
Calàbria, 147. Barcelona

JORNADA
“L’aprenentatge 
servei: una manera 
d’innovar, adquirir 
coneixements i fer 
ciutadania”

OBJECTIUS DEL TALLER

—	 Conèixer	 les	 característiques	 i	 la	 definició	 de	
l’aprenentatge servei.

—	 Reflexionar	 sobre	 per	 què	 proposar	 projectes	
d’aprenentatge servei.

— Conèixer quins aprenentatges competencials, co-
neixements, habilitats i valors són possibles.

— Detectar les necessitats socials del territori, els 
serveis possibles.

— Valorar les xarxes de partenariat en el municipi 
com a elements necessaris per proposar projectes 
d’aprenentatge servei.

— Conèixer exemples de projectes d’aprenentatge 
servei reals i propers als participants (ajuda entre 
iguals, camps de treball, medi ambient, intercan-
vi generacional, etc.).

— Idear possibles projectes d’aprenentatge servei 
i	reflexionar-hi.

PLANTEJAMENT

—	 Exposició	sobre	la	definició	i	les	característiques	
de l’aprenentatge servei. Quins aprenentatges i 
quins tipus de serveis són possibles? Argumen-
tació sobre per què fer aprenentatge servei als 
centres educatius d’educació formal i lleure i al 
territori. Exemples de diverses etapes educatives 
i àmbits (lleure, educació secundària, educació 
primària, etc.).

— Posada en comú i debat d’exemples aportats pels 
participants	del	taller	(caldrà	valorar	el	perfil	dels	
participants, però es poden presentar projectes 
d’ajuda entre iguals, de camps de treball, de medi 
ambient i d’intercanvi generacional, etc.).

— Treball en grup per idear possibles projectes a 
desenvolupar en els centres educatius (formals i 
no	 formals),	 les	 entitats	 i	 el	municipi,	 reflexio-
nar-hi i debatre’ls.

—	 Posada	en	comú	de	les	possibilitats	i	les	dificultats.

— Breu presentació del centre promotor i de la web.

ESTRIS

— PowerPoint d’introducció a l’APS.

— Documentació visual per presentar les experièn-
cies.

— Full d’exercicis pràctics sobre projectes d’APS.

— www.aprenentatgeservei.cat.

Inscripció

http://ejoventut.gencat.cat/ca/formularis/laprenentatge-servei-una-manera-dinnovar-aprendre-coneixements-i-fer-ciutadania/index.html

