
 

 

 

JORNADA 

L’aprenentatge servei, una manera d’innovar, 
aprendre i fer ciutadania 

 
 

En aquesta jornada de formació  es combinarà la teoria 
amb la pràctica, s’exposaran les principals caracterís-
tiques de l’aprenentatge servei  i  la  seva  fonamentació 
teòrica, i s’analitzaran bones pràctiques educatives que 
puguin servir d’exemple per als participants. 

 
La segona part de la sessió es dedicarà a idear i debatre 
sobre possibles projectes  d’aprenentatge servei  en  el   
territori i el paper dels ens locals en el seu impuls. 

 
 

ADREÇAT A 

Professionals tècnics de joventut, d’educació i d’infor- 
mació juvenil, i també a altres professionals del camp 
educatiu. 

 
 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

27  de novembre de 2019  de 10  a  14 h 

 Direcció General de Joventut  

Carrer Calàbria,   147.  Barcelona 

 

OBJECTIUS DEL TALLER 

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

— Saber  quins aprenentatges competencials, coneixe- 
ments, habilitats i valors són possibles. 

— Compartir exemples de projectes  d’aprenentatge  
  servei reals i propers als participants (ajuda entre 
iguals, medi ambient,  intercanvi   generacional, etc.). 

— Detectar les necessitats socials del territori i els ser- 
veis possibles. 

— Analitzar com es pot potenciar la creació de projectes 

d’aprenentatge servei des dels ens locals. 

— Valorar les xarxes de partenariat en el municipi  com a 
elements necessaris per proposar projectes d’apre- 

nentatge servei. 

— Analitzar com l’ens local pot facilitar el contacte i la 
coordinació entre els centres d’educació secundària i 

les entitats del territori. 

— Idear i reflexionar sobre possibles projectes d’apre- 
nentatge servei. 

 
 

PLANTEJAMENT 

Primera part: Aproximació a l’aprenentatge servei. 

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

— Quins aprenentatges i quins tipus de serveis són pos- 
sibles. 

— Anàlisi conjunt d’algunes experiències  (vídeos). 

— Argumentació i reflexió sobre per què fer  aprenentatge 
servei als centres educatius, a entitats socials i al 
territori. 

Segona part:  Ideant propostes des dels ens locals. 

— Treball en grup per idear, reflexionar i debatre sobre 
possibles projectes a desenvolupar en els centres 
educatius, en les entitats i en el municipi. 

— Posada en comú i debat d’exemples aportats pels 
participants en el taller 

— Algunes idees per impulsar l’aprenentatge servei  al 
territori i treballar en xarxa 

 
Inscripció fins al 25 de novembre  Clicant aquí

 
 
 

  

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

