
 

  Recull d’experiències presentades 
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#desfemlesdesigualtats 

Imatges: 

Aprenentatge creatiu per una ciutadania global 
 
Fase 1) La descoberta de les desigualtats. Curs 2014-15  
Fase 2) L’acció transformadora. Curs 2015-16 

ENTITAT: Fundació Akwaba 
CENTRE: Escola Torreforta, classe 6è B 
ENTITAT SUPORT AL SERVEI: Casal l’Amic 

APRENENTATGE  
Causes de les 

desigualtats, opcions per 
combatre-les, com 

promocionar els drets 
humans. 

 

Competències. 

NECESSITAT SOCIAL 
Detectada per l’alumnat  
a través de la descoberta 

fotogràfica (fase 1) 
 

Seleccionats els temes  
(fase 2): espai públic/ 

brutícia/ medi ambient 

SERVEI 
 

Acció artística  
permanent al carrer  

“Formiguejant” 
 
 

És una campanya impulsada per la Fundació Akwaba que té per finalitat generar una 
ciutadania activa respecte a la defensa dels drets humans i el desenvolupament humà i 
sostenible. Apostem per la formula + drets humans - desigualtats socials.  
 
Cada grup participant ha descobert les desigualtats socials que més afecten al món i al seu 
barri. La participació de l’alumnat ha estat a través de dinàmiques vivencials, reflexions 
conjuntes, propostes de transformació, incidència política i sensibilització.  
 
Els aprenentatges estan orientats a que l’alumnat esdevingui participatiu i actiu, capaç de 
prendre decisions orientades a respectar i defensar els drets humans i la convivència 
democràtica. La finalitat del servei és donar resposta a una necessitat existent a l’entorn a 
través de la sensibilització a la ciutadania.  



ELS RELLOTGES DE SOL 
UN PATRIMONI DESCONEGUT I EN PERILL 

 

Un dels objectius del nostre centre és l’apropament de l’alumnat al 
context més immediat i de la realitat del municipi i del país. Sortir 
per conèixer el nostre patrimoni, la nostra cultura i els trets de la 
nostra identitat, és present sempre a les nostres programacions. 
 

El primer projecte al respecte va fomentar el coneixement de les 
construccions de pedra seca. Continuant amb aquest projecte de 
sensibilització del nostre patrimoni, el mateix alumnat va proposar 
un treball sobre els rellotges de sol. S’ha realitzat un catàleg 
fotogràfic amb la fitxa explicativa corresponent i s’ha construït un 
rellotge de sol al pati del centre de 5 m de diàmetre i al·legòric al 
mestre Pau Casals. 
 

Tot plegat amb l’objectiu  sensibilitzar l’administració per la seva 
conservació i fer conèixer a la societat aquests elements del 
patrimoni que estan en perill. 
 

Imatges: 

CENTRE: Escola Pau Casals (El Vendrell) 

APRENENTATGE 
Maneig de la càmera  

fotogràfica  
Coneixement de l’entorn i del 

patrimoni local 
Redacció d’informes  

Xerrada sobre el tema  
 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Degradació  i desaparició 
progressiva dels rellotges 

de sol 
 
 

SERVEI 
Conscienciar   sobre la 

preservació del 
patrimoni. 

 
Sensibilitzar 

l’administració 
 



LES CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA 
UN PATRIMONI DESCONEGUT I EN PERILL 

 

Aquest és un projecte que pretén  descobrir entre tots 
aquestes joies com són les construccions de pedra seca (que 
per senzilles, no deixen de ser-ho), i realitzar un estudi de les 
seves utilitats, tot fent-ne les fotografies corresponents i 
acabar amb una exposició i la construcció d’una petita barraca 
de pedra seca a la zona enjardinada de l’entrada. 
 
Aquest Projecte es va iniciar l’any 2013 i es desenvolupa a 
l’Escola Pau Casals del Vendrell (Baix Penedès), i més 
concretament a càrrec d’un grup d’alumnes de sisè curs 
d’Educació Primària (10 i 11 anys). 
 

Imatges: 

CENTRE: Escola Pau Casals (El Vendrell) 

APRENENTATGE 
 

Maneig de la càmera  
fotogràfica  

Coneixement de l’entorn i 
del patrimoni local 

Redacció d’informes  
Xerrada sobre el tema  

 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Degradació dels elements 
de pedra seca per la gran 
pressió urbanística de la 

zona 
 
 

SERVEI 
 

Conscienciar   sobre la 
preservació del 

patrimoni. 
 

Sensibilitzar 
l’administració 

 



Montgosgat 

Imatges: 

Montgosgat és un projecte d’innovació pedagògica que realitzen els alumnes de 3r d’ESO del 
nostre centre: resta integrat a la programació didàctica del mateix i compta el suport del CRP del 
Baix Maresme, i per les seves característiques és pioner a la comarca del Maresme. Els nostres 
alumnes presten un servei de voluntariat a l’Associació Protectora d’Animals de Tiana 
(APROPA’T) de forma regular al llarg del curs escolar un cop identificada la situació 
d’abandonament i maltractament a què es veuen sotmesos nombrosos animals del nostre 
entorn. Es tracta d’una col·laboració molt profitosa ateses les dificultats que travessa aquesta 
entitat en temps de crisi econòmica i que repercuteixen en la cura dels animals acollits a les 
seves instal·lacions. Desprendre’s d’un animal quan ens fa nosa o bé mostrar actituds de crueltat 
envers un animal propi o aliè esdevenen actes reprovables que cal eradicar, ja que poden 
predisposar a la violència social i tenen greus conseqüències pel que fa a la salut pública. És per 
tot plegat que el nostre centre ha decidit emprendre aquest projecte i així contribuir, en la 
mesura de les nostres possibilitats, a millorar les condicions de vida de la gent i els animals de 
Montgat i Tiana. El projecte Montgosgat es divideix en dos blocs, un de teòric, a l’aula, i un altre 
de pràctic, a les instal·lacions de la protectora.  

CENTRE: INS THALASSA (Montgat-Tiana) 
ENTITAT: APROPA’T (Associació protectora pels animals de Tiana) 

APRENENTATGE 
Conscienciació envers 

aquesta xacra, 
responsabilitat social, 

treball cooperatiu, 
adquisició de 

coneixements en 
d’etologia animal 

NECESSITAT SOCIAL 
L’abandonament i 

maltractament d’animals  
a l’entorn del nostre 

centre educatiu 

SERVEI 
Realització de tasques  

de difusió, neteja, 
alimentació i passeig 

dels animals. 



Generació 3.0 
Al llarg del segon trimestre, a l’assignatura d’Educació Ètico Cívica, els alumnes de 4t d’ESO del 
Col·legi Santa Maria preparen i realitzen un projecte intergeneracional d’Aprenentatge Servei 
anomenat Generació 3.0. Aquest projecte consisteix en realitzar tallers pràctics per aprendre a 
utilitzar les noves tecnologies. Els tallers es duen a terme per part de l’alumnat i van adreçats a 
persones de més de 65 anys. 
 
Quin ús fa la gent gran del mòbil o les tauletes? És un dels dubtes principals que tenen els 
alumnes abans de realitzar els tallers. Previ als tallers, representants de la Junta i Direcció del 
Casal de la Gent Gran realitzen una xerrada a l’escola. D’aquesta manera els alumnes coneixen 
quines activitats s’hi fan i reflexionen sobre el fet de fer-se gran. Més endavant, els alumnes 
també elaboren cartells i vídeos promocionals per difondre l’activitat. 
 
Per realitzar els tallers, cada alumne es posa amb una persona del casal i durant dues sessions 
els alumnes ensenyen com utilitzar diferents eines o aplicacions dels dispositius electrònics i a 
la tercera sessió es realitzen jocs de taula amb les tauletes. Finalment, es realitza una cloenda 
on es lliuren els diplomes de participació als tallers. 

CENTRE: Manyanet Blanes 
ENTITAT: Casal de la Gent Gran Benet i Ribas de Blanes 

APRENENTATGE:  
assumir 

responsabilitats i 
aprendre de manera 
cooperativa amb la 

gent gran.  

NECESSITAT SOCIAL:  
crear espais d'intercanvi 
entre la gent gran i els 

adolescents. 

SERVEI:  
organitzar tallers per 
aproximar les noves 

tecnologies  
a la gent gran.  



Cinema jove per la transformació social 

Imatges: 

El cinema,  com a mitjà d’expressió cultural i social i com a eina per defensar idees,  ha 
esdevingut entre els grups de joves dels esplais,  una activitat d’aprenentatge servei 
molt potent per estimular el pensament crític, acostar-los a diferents realitats i 
adquirir nous coneixements i habilitats relacionades amb el món de les arts 
cinematogràfiques.  
 

El projecte transita per diverses fases: elecció de la temàtica social sobre la qual volen 
reflexionar, fer denuncia o sensibilitzar la ciutadania; formació vinculada a l’elaboració 
del guió cinematogràfic; caracterització dels personatges i redacció dels diàlegs; 
aprenentatge de tècniques de filmació; rodatge i estrena de la producció audiovisual.  
 

Posteriorment i amb l’objectiu de crear opinió i sacsejar consciències s’impulsen tot 
tipus d’accions a través de campanyes de comunicació com ara participació a les xarxes 
o conferències públiques. En aquesta línia enguany organitzem “EduFilms: Festival de 
cinema jove per la transformació social”. El festival pretén ser un espai de referència 
en el lleure de les iniciatives juvenils d’APS en el camp de les produccions audiovisuals 
de temàtica social.  
 

CENTRE: Diversos centres de caràcter social . Associació Méliès 
ENTITAT: Federació Catalana de l’Esplai 

APRENENTATGE 

NECESSITAT SOCIAL 

SERVEI 

Difondre idees mitjançant 
formes d’expressió que 

resulten atractives per als 
joves. Donar-los veus i 
visibilitzar-los com a 

col·lectiu amb capacitat per 
influir a la societat.  

 

Coneixements 
relacionats amb les arts 

cinematogràfiques, 
habilitats comunicatives i 

aprofundiment en la 
temàtica sobre la qual es 

vol incidir.  

Divulgació d’idees a 
través de distintes 

campanyes de 
comunicació.  



Siguem ECO-ÈTICS: una alternativa 
financera és possible! 

El projecte Siguem ECO- ÈTICS sorgeix amb la finalitat de fer comprendre a l’alumnat de secundària 
que una banca alternativa existeix. Per fer-ho possible, els alumnes de l’assignatura d’Economia de 4t 
d’ESO hauran de descobrir què són les finances ètiques i compartir els avantatges de ser un usuari de la 
banca ètica amb els seus companys, professorat, famílies i estudiants de la Universitat de Girona.  
 
Els protagonistes d’aquest projecte tenen entre 15- 17 anys i estan cursant 4t d’ESO. Tots ells, 30 
alumnes, participen en l’assignatura optativa d’Economia i Emprenedoria que es realitza al llarg del curs 
escolar (4 hores setmanals). 
 
Principalment, aquest projecte té la col·laboració de la Universitat de Girona i d'OikoCrèdit Catalunya.  
La realització d’aquest projecte permetrà crear un espai d’aprenentatge i d’intercanvi, a partir d’un taller a 
la UdG, entre universitaris i alumnes de l’escola. Altres agents que participen al projecte són: els 
alumnes del centre, el claustre de professors, les famílies i els blanencs/ques. Previ al servei, els 
alumnes hauran de fer un treball detallat i d’investigació envers les finances ètiques.  
 
Donar a conèixer que existeixen diferents alternatives financeres i que els usuaris tenim molt a dir i 
decidir envers el nostre model econòmic és un dels reptes actuals de les nostres aules. I perquè és un 
dels reptes? Doncs perquè la gran majoria de l’alumnat considera que l’única alternativa financera 
existent són els bancs tradicionals. Aquesta necessitat fa que ens marquem l’objectiu d’ampliar aquesta 
simple visió i fer persones de futur, obertes, dialogants i ciutadanes del món. 

CENTRE:  Manyanet Blanes 
ENTITAT: Universitat de Girona i   
.                Oikocredit Catalunya 

NECESSITAT SOCIAL:  
Fer obrir els ulls als 

alumnes i a la ciutadania 
més propera que un dels 
principals motor de canvi 

envers l’economia som 
nosaltres mateixos. 

SERVEI:  
Impartir tallers per 

difondre les finances 
ètiques. 

APRENENTATGE:  
Conèixer que existeixen 

diferents alternatives 
financeres i que els 

usuaris tenim molt a dir i 
decidir envers el nostre 

model econòmic.  



Barcelona Magic Line 

Imatges: 

La Magic Line és una mobilització solidària en favor de les persones en situació 
vulnerable. L'esdeveniment central és una caminada que enguany tindrà lloc el 
diumenge 5 de març. 
 
Uns 150 joves d’instituts i escoles donen suport aquell dia en les diferents 
tasques que implica la caminada i comparteixen el seu temps amb persones en 
situació vulnerable, contribuint a fomentar la seva inclusió social i a trencar 
l’estigma sobre col·lectius com els de sense llar o salut mental.  
 
El projecte s'acompanya prèviament d'un treball de sensibilització a l'aula, a 
través de xerrades on els joves coneixen de primera mà un dels col·lectius amb 
què treballem i pels quals es fa la Magic Line. La feina a l'aula es complementa 
amb el treball al voltant dels vídeos testimonials disponibles a 
www.365batecs.org. 

CENTRE: 12 centres educatius de secundària de Barcelona  
ENTITAT: Obra Social Sant Joan de Déu 

APRENENTATGE 
 

Treball en equip, 
millora d’habilitats 

socials i competència 
ciutadana 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Sensibilitzar sobre  la 
realitat dels col·lectius 

en risc d’exclusió: sense 
llar, salut mental, 

infància hospitalitzada, 
etc. 

SERVEI 
 

Fer un voluntariat junt a 
col·lectius en risc 

d’exclusió, fomentar-ne la 
inclusió i atendre  

participants 
 



Robossets de peluix que emocionen 

Imatges: 

Els nois i noies de Secundària aprenen a robotitzar un osset de peluix 
convencional, perquè expressi alguna emoció bàsica (alegria, por, tristor, 
etc.):  Creen els “Robossets”, al temps que també treballen la seva pròpia 
educació emocional. 

Un cop han aprés a fer-ho, els adolescents posen aquesta habilitat 
adquirida al servei dels nens i nenes d’Educació Infantil. 

Els Robossets ajuden als nens i nenes petits a assimilar alguns tipus 
d’emocions i com reconèixer-les, mitjançant una activitat en la que tots 
els alumnes de P5, en grups de 5-6 nens, van passant per tots els 
Robossets i n’han d’endevinar l’emoció que transmet cada un. 

CENTRE: Col·legi Mare de Déu dels Àngels  

APRENENTATGE 
 

Robòtica, educació 
emocional, habilitats 
organitzatives, socials 

i comunicatives 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Col·laborar en l’educació 
emocional dels alumnes 

d’infantil. 
 

SERVEI 
 

Estimular l’expressió 
d’emocions dels nens i 

nenes petits a través de 
peluixos robotitzats. 



Connecta Joven 

Imatges: 

És un projecte d'Aprenentatge Servei (ApS) intergeneracional compartit per una 
xarxa d’entitats i que promou la participació dels i les joves a la seva comunitat. 
L'objectiu del projecte és promoure el treball en xarxa amb una dimensió 
comunitària entre la comunitat educativa, associacions locals, col·lectiu jove i 
col·lectiu adult amb la finalitat de lluitar contra l'exclusió social en termes de 
noves tecnologies. 
 

Connecta Jove comprèn diverses fases d'actuació que van des de la captació dels 
joves als instituts, la formació per esdevenir professors/es d'informàtica 
elemental i la realització dels cursos d'adults. Els joves reben una formació 
basada en l'aprenentatge d'habilitats socials, descobrir característiques 
evolutives i socials dels grups d'adults i afermar els coneixements sobre les 
noves tecnologies, alhora que desenvolupen els valors de la solidaritat, la 
responsabilitat, el servei als altres o el compromís impartint tallers 
d'alfabetització digital.  

CENTRE: Diversos centres de caràcter social  
ENTITAT: Fundesplai. Fundació Catalana de l’Esplai  

APRENENTATGE 
 

Coneixements sobre 
noves tecnologies, 
habilitats socials i 

comunicatives 

NECESSITAT SOCIAL 
 

L’exclusió social en 
termes de tecnologies 
(escletxa digital) per 

motius generacionals, 
econòmics  o  de 

formació 

SERVEI 
 

Impartir tallers 
d’alfabetització digital a 

persones amb risc 
d’exclusió social 



Mirades. Veure i viure el Voluntariat 

Imatges: 

Es basa en dues premisses: la sensibilització i la comunicació, entenent que la 
millor sensibilització és el coneixement directe, i que les experiències 
adquireixen valor quan s’expliquen. S’adreça a joves de 15 a 18 anys.  
  
És un aprenentatge vivencial per als joves en col·laboració amb una entitat 
social. A través de la metodologia d’Aprenentatge i Servei els joves adquireixen 
coneixements sobre compromís social i l’ús de les TIC – TAC – TEP (Tecnologies 
de la Informació, Aprenentatge i Participació),  realitzant un reportatge 
audiovisual, creatiu i inspirador d’una entitat social.  
  
Es promou la participació del s joves, afavorint el desenvolupament de 
competències i fomentant valors com el compromís, l’altruisme i el treball en 
equip.  

CENTRE: Diversos Centres Educatius 
ENTITAT: Federació Catalana de Voluntariat Social i entitats membre  

APRENENTATGE 
Coneixements sobre 

llenguatge audiovisual 
i comunicació,  

habilitats i compromís  
social 

NECESSITAT SOCIAL 
Sensibilització per  a 

comprometre a la 
ciutadania vers els drets i 
la inclusió social i laboral 
de persones en situació 

de vulnerabilitat 
 

SERVEI 
Proporcionar  un 

reportatge audiovisual a  
l’entitat escollida 

projectant  la realitat 
social dels col·lectius 

atesos  
 



Let’s avidigitalitzar 

Imatges: 

TASCA 
Proposa elaborar  el material necessari per  apropar l’ús de les noves tecnologies als avis del nostre 
poble, tot treballant un seguit de competències bàsiques com desenvolupar actituds positives, actives 
i emprenedores en tos els àmbits  de la vida, i Continguts Clau ressenyats a la nostra proposta: 

 

www.projectexammar2016.cat 
 

METODOLOGIA 
El projecte converteix l’alumne en el responsable del seu procés d’aprenentatge . Uns grups integrats 
per 4 alumnes creats de manera aleatòria  treballen de forma autònoma i cooperativa en diferents 
àmbits (ofimàtica bàsica, xarxes socials, dispositius mòbils i apps i navegació per internet (grups 
temàtics)- 
A més, dos grups supervisen el projecte, fan un blog diari del treball realitzat i publiquen el resultat, 
també gestionen el twitter de l’experiència (grups gestors). 
 
OBJECTIUS 
1.Empatitzar i promoure l’acció:  El 89,3% dels alumnes reconeixen que després de l’experiència són 

més sensibles a les necessitats de la gent gran. 
2.Conèixer nous programes informàtics que habitualment els nois/es no utilitzen en el seu dia a dia. 

Iniciar els alumnes en l’ús responsable de les xarxes socials. 
3.Permetre al professorat fer observacions sobre estils d’aprenentatge (característiques cognitives, 

afectives i psicològiques que serveixen com indicadors de com els alumnes perceben, interaccionen i 
responen a la transmissió de coneixements) a comentar en els equips docents. 

4.Apropar dues generacions separades per l’«escletxa digital». 

CENTRE: INSTITUT EUGENI XAMMAR (L’AMETLLA DEL VALLÈS) 
ENTITAT: RESIDÈNCIA AVIS FRANCESCA ROIG (L’AMETLLA DEL VALLÈS) 

APRENENTATGE 
 

Aprendre a conduir el propi aprenentatge i 
ser-ne conscient, adquirint les habilitats, 
les estratègies i els procediments 
necessaris. 
  

Adquirir un grau suficient de consciència 
de les pròpies capacitats . 
  

Adquirir  la capacitat d’aprendre de les 
errades pròpies. 
  

 Adquirir competències emocionals. 
  

Desenvolupar actituds positives, actives i 
emprenedores en tots els àmbits de la 

vida.  
 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Segons es desprèn  d’un estudi de la 
Fundació AUNA que analitza el paper 
de les persones grans en la Societat de 
la Informació, del set milions 
d’espanyols més grans de 65 anys, 
només un terç utilitza el telèfon mòbil, 
poc més del 3% fa servir l’ordinador i 
menys d’un 0,9% navega per internet. 
 

Les persones grans i els discapacitats 
són els col·lectius amb més  risc de 

patir el que s’anomena «fractura 
digital», és a dir, no poden integrar-se 

a les noves tecnologies. 

SERVEI 
 

Impartir tallers d’alfabetització digital 
als avis de la Residència Francesca 
Roig de L’Ametlla del Vallès a partir 
dels materials creats pels alumnes. 



El nostre gra d’arròs 

Imatges: 

 

Aquest projecte d’aprenentatge servei sorgeix de la necessitat de donar resposta a 

les inquietuds i capacitats dels alumnes més grans de l’Escola Especial Mare de 

Déu de Montserrat. Vam observar dificultats per a fer funcionals els aprenentatges 

curriculars, i els alumnes es mostraven desmotivats davant d’aquests. Aquest 

projecte fa possible treballar les àrees instrumentals de manera significativa 

mentre es treballen també valors com la responsabilitat, l’autonomia personal i 

grupal, l’esperit crític i la solidaritat. Quan duen a terme diferents activitats de 

caràcter social s’ha observat que mostren una actitud positiva en la realització 

d’aquestes. 

Participar en un projecte amb fins socials els ajuda a valorar el seu paper a la 

societat, a descobrir les seves capacitats i a millorar la seva autoestima i relacions 

socials. 
CENTRE: E.E. Mare de Déu de Montserrat 
ENTITAT: Banc d’aliments de Barcelona 

APRENENTATGE 
 

Cooperació activa amb una entitat 
social. 

Treball en equip, relacions 
interpersonals. 

Suport en les àrees instrumentals de 
matemàtiques, llengua i medi.  

Iniciativa, organització del treball 
Resolució de problemes 

   Responsabilitat, autonomia,  
  autoestima. 

 

 
 

NECESSITAT SOCIAL  
Donar resposta a les 

inquietuds i capacitats dels 
alumnes que estaven 

desmotivats davant dels 
aprenentatges merament 

curriculars 

SERVEI  
   - Treball al magatzem. 
-  Muntatge de caixes.  

- Reciclatge cartró i plàstic.  
- Classificació d’aliments. 
  - Neteja espai de treball. 

    - Participació al “GRAN RECAPTE”. 
 
 



OPTATIVA DE RÀDIO 3r ESO 

CENTRE: INSTITUT EUGENI XAMMAR (L’AMETLLA DEL VALLÈS) 
ENTITAT: AJUNTAMENT DE L’AMETLLA I COMSOC (Comunicació 
Social)  

APRENENTATGE 
Coneixements sobre 

habilitats socials, 
comunicatives i 

d’expressió. 

NECESSITAT SOCIAL 
Mantenir viu i cohesionat 
el teixit social i cultural de 
la població a través de la 
dinamització informativa.  

 

SERVEI 
Recuperar l’espai de 

Ràdio L’Ametlla com un 
element de cohesió 

social dins de la població 
i fer-la el centre de 
difusió d’activitats 

diverses.  

L’optativa de Ràdio de 3r d’ESO de l’Institut Eugeni Xammar és un projecte de 
col·laboració amb l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès i la cooperativa 
d’educocomunicadors COMSOC, amb l’objectiu de dinamitzar l’emissora local 
de cara a una futura represa de l’emissió de programes. Es fa a través de la 
participació d’un grup d’alumnes de 3r d’ESO que de forma trimestral treballen 
amb professorat del centre i amb educadors de la cooperativa COMSOC. Una 
part de l’alumnat integrant presenta algunes dificultats d’expressió oral i 
escrita, que es volen millorar a partir de la proposta de ràdio, a través de 
l’elaboració i seguiment de totes les passes que suposa la preparació de 
continguts radiofònics. Aquests continguts s’intenta que estiguin molt vinculats 
al jovent, però també a la realitat de L’Ametlla.  
Amb aquesta activitat es pretén, a més a més dels aprenentatges més 
acadèmics, fomentar valors diversos, com el de pertinença a una comunitat o 
població, responsabilitat amb l’entorn i l’esperit de treball en equip. 

Imatges: 



Apropa’t als parcs 

Imatges: 

Aquest projecte d’aprenentatge servei va sorgir de la necessitat de donar resposta a les inquietuds i 

capacitats dels alumnes de l’escola. Davant de la desmotivació observada vers els aprenentatges 

curriculars, va sorgir l’oportunitat de realitzar un projecte que promou el treball cooperatiu i 

l’autonomia personal en una dimensió comunitària amb un objectiu laboral. L’actitud que presenta 

l’alumnat vers l’activitat és molt positiva i s’observa molt més el potencial social de l’alumne i la 

capacitat d’integració en la societat. 

 

Aquest projecte ‘Apropa't als parcs’ proposa repensar el parc com un espai educatiu, partint de la 

base que, per fer un ús responsable de l'espai, cal entendre'l, viure'l, gaudir-ne i, si fos possible, fer-

hi accions que el millorin. Pretén que els alumnes treballin directament a un parc i, d’aquesta 

manera, promoure el treball i la col·laboració de grup, la relació amb altres persones, com els 

tècnics municipals o els visitants del parc, i desenvolupar certes habilitats físiques, socials i 

personals que els aporti una millora de l’autoestima i propiciació personal, coneixements útils i 

funcionals en altres espais diferents a l’escola, i aprofundir en el coneixement de l’entorn natural 

més proper. 

CENTRE: E.E. Mare de Déu de Montserrat 
ENTITAT: Ajuntament de Barcelona, Àrea de Medi Ambient, 
Departament d’Educació Ambiental. 

APRENENTATGE 
    Augment de coneixement 
del medi natural i d’un espai 
proper. Cooperació activa 

amb una entitat social, 
increment de les relacions 

intergeneracionals, treball en 
equip, sostenibilitat, 

responsabilitat, autonomia i 
habilitats socials i 

comunicatives 
 

 
 

 

NECESSITAT SOCIAL  
 

Aprofitar el conjunt de 
recursos que ofereix l’espai 

de la ciutat per desenvolupar 
coneixements, actituds i 

procediments necessaris tant 
per a la formació integral de 
l'alumnat   com per a la seva  

comprensió de la realitat.  

                 SERVEI 
Utilitzar el parc com a 

 espai per promoure-hi la 
col·laboració entre l'escola i 
la comunitat, i el com a petit 

model on imaginar i 
executar processos i 

solucions 
  
  

 



FOMENT DE LA LECTURA a TGN 

Imatges: 

Dins les diverses iniciatives de cooperació educativa engegades des del Pla 
Educatiu d’Entorn de Tarragona amb diferents entitats del territori, 
presentem el projecte d’APS amb l’Institut F. Vidal i Barraquer de 
Tarragona. L’alumnat dels cicles formatius d’Educació Infantil, Integració 
Social i Animació Sociocultural i Turística pertanyents a la Família de 
Serveis Socioculturals i a la Comunitat intervenen en els centres educatius 
on actua el Pla, zones caracteritzades per l’alt índex d’alumnat nouvingut.  
La finalitat és dissenyar, programar, executar i avaluar activitats que 
fomentin l’interès lector i cultural d’una forma lúdica i integradora. Cada 
curs se cerca un centre d’interès sobre el qual es treballa, alguns d’ells han 
estat: Joan Maragall, Joana Raspall, El petit Príncep, Josep Vallverdú i Olga 
Xirinacs. La poesia al carrer és la temàtica d’enguany. 
 
CENTRE: Institut F. Vidal i Barraquer de Tarragona 
ENTITAT: Pla d’Educatiu d’Entorn de Tarragona 

APRENENTATGE 
Possibilita a l’alumnat  
dels cicles formatius 

adquirir i posar a prova 
les  competències com a 

educador@s, 
integrador@s i 
animador@s 
socioculturals 

 

NECESSITAT SOCIAL 
Millorar les competències 

ligüístiques, socials i 
culturals de l’alumnat 

nouvingut que viu en els 
barris de ponent de 

Tarragona  

SERVEI 
Dissenyar, programar, 

executar i avaluar activitats 
que fomentin l’interès lector 
i cultural d’una forma lúdica 

i integradora. 



Transformem Manresa 

Imatges: 

Una trentena de jovent entre 17 i 19 anys de les unitats de Truc de dos Agrupaments escoltes i guies 
de Manresa, van dur a terme un projecte d’ApS sobre civisme durant el curs 2015/16. L’ONG Metges 
del Món va ser l’entitat col·laboradora durant  la fase de sensibilització. El jovent va escollir i dissenyar 
col·lectivament la proposta, i va planificar la feina organitzant-se en comissions per realitzar una acció 
de servei al barri antic. Durant dues setmanes van penjar sis pancartes que despertessin interès i 
posessin en dubte a la ciutadania sobre la vulneració dels drets humans i les relacions de poder, i van 
deixar urnes a diferents comerços del carrer perquè la ciutadania pogués participar aportant 
reflexions sobre la temàtica i propostes de millora per Manresa. Per a fer l’acció, junts van sortir un 
dia al carrer per explicar de primera mà el projecte a la ciutadania, i un altre per presentar a la ciutat 
les idees recollides a les urnes en forma de mural. Es van difondre les conclusions del projecte per la 
premsa de la ciutat i un vídeo on s’explica tot el procés viscut. El projecte va obtenir un 
reconeixement social en l’obtenció del premi Jaume Ciurana en l’àmbit de civisme. 
“Transformem Manresa” és un projecte protagonitzat per jovent escolta i guia que genera un impacte 
en la ciutat mitjançant una acció de servei de sensibilització, significativa i transformadora. S’entén el 
carrer com a espai de participació ciutadana, d’intercanvi d’idees i d’esperit crític, i el progrés 
personal es produeix en xarxa a, per i amb la ciutat.  
Vídeo Youtube: “ApS TRANSFORMEM MANRESA (Trucs AEiG Cardenal Lluch i Antoni Gaudí)” 

CENTRE: AEiG Antoni Gaudí i AEiG Cardenal Lluch  
ENTITAT:Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) 

APRENENTATGE 
Valors de civisme, 

cohesió social i 
justícia global. 

Participació ciutadana 
i  treball 
en xarxa 

NECESSITAT SOCIAL 
Falta de consciència 

sobre la vulneració dels 
drets humans i les 

relacions de poder en la 
societat, la ciutat, i en els 
joves protagonistes del 

projecte 

SERVEI 
Sensibilització a la 

ciutadania de Manresa 
sobre la vulneració dels 

drets humans i les 
relacions de poder 



Els Amics del Vent i La Molina 

Imatges: 

Aquest projecte d’aprenentatge servei sorgeix de la necessitat de donar resposta a les inquietuds i capacitats dels 

alumnes més grans de l’Escola Especial Mare de Déu de Montserrat. Ens trobàvem davant d’un grup d’alumnes que 

després de passar uns anys a l’escola i haver treballat els diferents aspectes escolars, observàvem que estaven 

desmotivats davant dels aprenentatges merament curriculars, però que quan duen a terme diferents activitats de 

caràcter social s’ha observat que mostren una actitud positiva en la realització d’aquestes. 

Al mateix temps que es treballa l’assoliment de l’autonomia personal i grupal, es proposa que descobreixin el seu 

potencial social, participant d’aquest Projecte, que ha estat l’eix que els està ajudant a integrar-se de manera plena en 

la societat, donant-los recursos de saber estar, de saber fer i de saber responsabilitzar-se, segons les seves capacitats. 

D’aquesta manera també se senten part de la societat i desenvolupen un paper útil dins l’estructura social més propera. 

Cada dimarts (La Molina) i cada dimecres (El Vent) al matí, un petit grup d’alumnes de secundària adaptada agafen el 

metro al Guinardó per dirigir-se a les escoles Bressol. Quan arriben els directors, els hi dóna la benvinguda i es 

reuneixen a la sala d’educadors i educadores juntament amb el seu tutor. Aquesta trobada és el moment per compartir 

les seves idees, opinions, dubtes i organitzar la tasca del dia. Després marxen a les diferents aules o al jardí per tal de 

dur a terme les activitats d’aquell dia. Després de la jornada, es tornen a reunir per valorar com ha anat tot i quines 

coses es poden millorar. 

CENTRE: E.E. Mare de Déu de Montserrat 
ENTITAT: Escoles Bressols El Vent i La Molina 

APRENENTATGE 
Cooperació activa amb una 

entitat social, treball en equip, 
relacions interpersonals, 

realització d'un aprenentatge a 
través de la cooperació, 

iniciativa, organització del 
treball, resolució de problemes, 

responsabilitat, autonomia, 
habilitats socials i  

comunicatives. 
 
 

 
 

NECESSITAT SOCIAL  
Donar resposta a les 

inquietuds i capacitats dels 
alumnes que estaven 

desmotivats davant dels 
aprenentatges merament 

curriculars 

               SERVEI  
   - Organització i logística. 

-  Dinamització d’activitats a l’aula.  
- Treball d’hàbits dels més petits.  
- Condicionament del jardí i de 

l’hort. 
  - Decoració de l’escola. 

    - Participació a les festes. 
 
 



Guarnim l’Ajuntament pel Nadal 
L’alumnat del Programa de Formació i Inserció – PFI – d’Auxiliar de vivers i 
jardins junt amb l’alumnat de persones aturades de llarga durada del Curs 
d’Horticultura que es desenvolupen a l’entitat Fundació Barberà Promoció 
dissenya i fa el muntatge de la decoració de la Plaça de la Vila i de les 
balconades de l’Ajuntament de Barberà del Vallès amb motiu de les festes 
nadalenques.  
 
L’objectiu del projecte és promoure el treball intergeneracional alhora que es 
dóna valor i utilitat als coneixements adquirits, no només a nivell acadèmic, 
sinó també a nivell social i personal.  Emprant la metodologia APS 
s’aconsegueix que l’alumnat millori els seus aprenentatges referents a 
coneixements i continguts transversals entre formació general i jardineria a 
més de desenvolupar les seves capacitats, destreses i actituds, alhora que ho 
fan com a membres de la comunitat compromesos amb el municipi. 

APRENENTATGE 

NECESSITAT SOCIAL 

SERVEI 

- Continguts professionals 
d’Auxiliar de vivers i jardins. 

- Continguts formació general 
- Competències com: treball en 
equip, planificació de tasques, 

creació de sinergies 
intergeneracionals... 

 
 

La inclusió i valoració:  
- D’un jovent frustrat pel no èxit en 

els estudis   
- De persones aturades de llarga 

durada davant la frustració per no 
trobar feina. 

Ambdues col·lectius amb una baixa 
autoestima degut al sentiment de 

no valoració dels altres 
 

Guarniment de la Plaça de la 
Vila i les balconades de 

l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès mitjançant 

composicions realitzades 
amb ornamentació vegetal 

+  
Dinamització comunitària 

Imatges: 

DIRECCIÓ WEB: www.esbarbera.cat 
CENTRE: Fundació Barberà Promoció 
ENTITAT: Fundació Barberà Promoció 



Ho faig pel Barri 

Imatges 

És el nou projecte de APS de l’Associació Educativa Itaca. Neix del desig d’anar més enllà, tot 
gaudint de la gran resposta que "Joves pel Barri" ha suposat en col·lectiu adolescent durant els 
últims dos anys (projecte dut a terme per joves de 4at d’ESO). La fita és proporcionar a joves en 
edat de cursar batxillerat la formació i les eines necessàries per a poder crear i establir un 
projecte social propi. D’aquesta manera els i les adolescents assumeixen compromís amb el 
barri, mentre paral·lelament, agafen autonomia, s’empoderen, es responsabilitzen i prenen 
consciència. 
 
El 26 de novembre és va celebrar el primer festival de “Ho faig pel Barri” al pati de l’Institut 
Margarida Xirgu. El grup motor de "Ho faig pel Barri" al complet va ser el principal actor social 
impulsor d'una jornada amb l'objectiu de promoure la cohesió social i la participació ciutadana, 
on van participar més de 100 persones, principalment joves. L’esdeveniment va estar compost 
de tot un seguit d’activitats relacionades amb els centres d’interès escollits pel grup motor. 
Algunes d’elles van ésser: torneig de ping-pong, tatuatges de Henna, audicions de diferents 
estils musicals, tallers de manualitats amb material reciclat, etc. 
 

CENTRE: Institut Educació Secundària Margarida Xirgu 
ENTITAT: Associació Educativa Itaca de L’Hospitalet 

APRENENTATGE 
Vinculat a l’assignatura 
Estada a l’empresa, els i 

les joves aprenen a 
dissenyar, realitzar i 

executar un projecte de 
caire social.  

NECESSITAT SOCIAL 
Els i les joves detecten que 
al barri faltava una major 

cohesió social i participació 
ciutadana, sobre tot entre 
les persones de les seves 

edats. 

SERVEI 
Jornada lúdica i 

esportiva oberta a totes 
les persones de la 

comunitat. 
S’encarreguen de 

l’organització i 
dinamització. 





Granets de sorra 
 
 

Imatges: 

CENTRE:    Institut de Gurb   http://institutdegurb.cat/ 
PROJECTE GRANETS DE SORRA: 
http://sgserveicom.wixsite.com/granets-de-sorra 
ENTITAT: Escoles, llars d’infants, administracions locals, casals 
d’avis, ONGs.  

APRENENTATGE 
 

 Aprendre a participar 
per millorar l’entorn. 

Actituds ètiques i 
respectuoses amb els 

drets humans i el medi. 
Trencar prejudicis. 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Detecció, sensibilització i 
intervenció en  diferents 

necessitats socials  de 
l’entorn (augmentar el suport  
als nens i nenes de les escoles, 

planificar més activitats per 
gent gran,  mal estat dels 

camins, etc.) 

SERVEI 
De l’exercici de deures a 

l’empoderament com a ciu-
tadans amb diferents serveis: 

Acompanyament a 
 l’escolarització 

- Intercanvi generacional 
- Protecció del medi ambient 

- Solidaritat i cooperació  

Granets de sorra va començar ara fa 5 anys amb la voluntat 
de crear escenaris d’aprenentatge que oferissin una 
pràctica participativa des d’un enfocament social. La 
metodologia d’Aprenentatge Servei ens permet vincular 
tasques socials amb l'aprenentatge de continguts i 
competències curriculars. L’alumnat de 3r d’ESO en grups 
de treball planifica el seu projecte i col·labora amb diverses 
entitats segons la tipologia de servei. Actualment s’intervé 
en els àmbits de l’escolarització, l’intercanvi generacional, 
el medi ambient, la cooperació i l’ajuda a altres persones.  



«Líders per la diversitat» 

Imatges: 

Aquest és un projecte d’Aprenentatge Servei (ApS) intercultural que s’ha treballat amb un 
grup d’alumnes de secundària de l’Escola San Francisco del Barri de Sant Martí de 
Barcelona, promogut per l’Institut Diversitas i en col·laboració amb l’Associació de Veïns de 
la Verneda. L’objectiu és sensibilitzar als joves sobre la necessitat de respectar i valorar 
positivament la diversitat cultural, fugint d’estereotips i prejudicis molt freqüents entre la 
població. Per tal d’aconseguir-ho s’ofereixen diferents eines i aprenentatges que els hi 
permetin crear i realitzar algunes accions de sensibilització per lluitar contra diferents 
situacions de discriminació a causa de la diversitat cultural i d’aquesta manera convertir-se 
en promotors de la convivència intercultural. 
 
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, des de l’Institut Diversitas s’han desenvolupat una 
sèrie de sessions-taller amb els joves durant 12 hores, una sessió formativa amb el 
professorat i la coordinació amb l’alumnat i el professorat de l’acció de servei a 
desenvolupar. Aquesta acció la pot triar el centre en col·laboració amb l’alumnat i altres 
entitats del barri i per tant el servei es pot desenvolupar a través de diferents formats: 
tallers de sensibilització al propi centre per a altres grups d’alumnes, organització d’una 
jornada per a la diversitat al centre, realització d’alguna activitat de sensibilització oberta al 
barri, creació d’un grup de mediació intercultural al centre, etc. En l’aprenentatge servei 
desenvolupat el curs 2016-2017, s’ha preparat un taller de sensibilització per a la festa 
infantil del barri de la Verneda i també s’ha presentat una performance davant totes les 
famílies participants a la festa. 

CENTRE: Escola San Francisco 
ENTITAT: Institut Diversitas 

APRENENTATGE 
 

Habilitats de diàleg, negociació i 
generació de consens 

Conèixer i comprendre els marcs 
de referència de persones de 

diferents orígens culturals 
Desenvolupar capacitats 

creatives i posar-les al servei del 
bé comú 

 

 
 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Sensibilitzar sobre la necessitat 
de lluitar contra les situacions de 

discriminació generades per la 
diversitat cultural 

 

SERVEI 
 

Disseny, creació i 
desenvolupament d’accions de 

sensibilització en favor de la 
convivència intercultural, 

preparant un taller per a la 
festa infantil del barri 

SERVEI 
 

Disseny, creació i 
desenvolupament d’accions 
de sensibilització en favor 

de la convivència 
intercultural, preparant un 
taller per a la festa infantil 

del barri 



Aplicació web Amida 
posant a l’abast de persones pluridiscapacitades 
diferents continguts multimèdia 

Imatges: 

L’aplicació web Amida és un entorn on-line que permet crear i reproduir 
presentacions pensades perquè les persones amb discapacitat puguin navegar i 
reproduir de manera autònoma vídeos prèviament introduïts a l’aplicació. És per 
tant una eina que permet la creació de material adaptat d’una manera molt 
senzilla i permetent la personalització total dels continguts.  
Per tal de permetre l’accés al perfil d’usuari descrit, l’aplicació permet dos modes 
de reproducció de les presentacions: mitjançant el ratolí de manera convencional 
o mitjançant l’encerclament dirigit (usant únicament els dos clics del ratolí, 
permetent així la utilització de commutadors també). 
El projecte es porta des del departament de comunicació i TAC juntament amb 
una enginyera multimèdia i va dirigit a alumnes de 3 a 20 anys amb trastorns de 
tipus cognitiu, sensorial, emocional i motriu.  
  
 CENTRE: Escola d’Educació Especial l’Arboç (Mataró) 
ENTITAT: Fundació el Maresme 

APRENENTATGE 
 

Guanyar autonomia, 
aprendre, jugar, 

compartir, comunicar-
se, gaudir,... 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Manca d’eines pensades i 
accessibles per nens i 
nenes amb diversitat 

funcional. 

SERVEI 
 

Creació d’una aplicació 
web accessible que permet 

als usuaris reproduir 
continguts  

personalitzables 
autònomament. 



Treballem junts per a la salut  

Imatges: 

És un projecte d’Aprenentatge Servei (ApS) que s’insereix dins el programa 
de Responsabilitat Social de l’ESIM, que neix de la col·laboració amb 
l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac i que combina l’acció formativa 
dels/de les estudiants de 3r i 4t curs de Grau i la intervenció 
socioeducativa adreçada a persones en situació d’exclusió social. 
L’objectiu general és construir situacions d’aprenentatge per a donar 
resposta a necessitats de salut de les persones en situació de  
vulnerabilitat i exclusió social ateses a l’Obra Social.  
Els/les estudiants realitzen un programa d’educació per a la salut adreçat a 
persones en situació d’exclusió social i que presenten problemes de salut 
amb greus mancances en les possibilitats de la prevenció de les malalties i 
l’autocura per a satisfer les necessitats bàsiques de salut. 

CENTRE: Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM-Centre adscrit UPF) 
ENTITAT: Obra Social Santa Lluïsa de Marillac 

APRENENTATGE 
 

 Coneixements sobre les 
desigualtats socials en 

salut i la seva influència 
en la vida de les persones, 
habilitats professionals i 

actituds basades en valors  
 

NECESSITAT SOCIAL 
 

   Les desigualtats socials i les 
seves repercussions en la salut de 

les persones en quant a la seva 
capacitat d’autocura i prevenció 

de les malalties 
 

SERVEI 
 

Dissenyar i impartir sessions 
d’educació per a la salut per a 
persones en situació d’exclusió 
social amb problemes de salut   



COMPARTIM EXPERIÈNCIES 

Imatges: 

Com a escola, ens hem proposat fer un aprenentatge-servei (ApS), que permetés 
fer arribar a la nostra gent gran els coneixements bàsics per un ús quotidià de les 
noves tecnologies. D’aquesta manera també volíem aprofitar aquest projecte per 
promoure el treball cooperatiu i, per enriquir les relacions i l’aprenentatge entre 
els joves i la nostra gent gran. 
 

Compartim experiències comprèn diverses sessions on per un costat els nostres 
joves apropen a la nostra gent gran a les noves tecnologies i, per altra banda, la 
nostra gent gran aporta la seva experiència i records. D’aquesta manera podem 
constatar i com ha evolucionat la nostra societat i la nostra manera de 
relacionar-nos. 
 

CENTRE: Sant Ramon Sagrat Cor 
ENTITAT: CRP Les Corts, ajuntament de Les Corts 

APRENENTATGE 
 

Coneixements sobre 
noves tecnologies, 
habilitats socials i 

comunicatives 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Solucionar les dificultats 
de la nostra gent gran 
en el món de les noves 

tecnologies.  

SERVEI 
 

Enriquir l’intercanvi 
intergeneracional entre 
adolescents i gent gran. 



Compartir Idees  
 La Universitat va a l’Institut 

APRENENTATGE 
Coneixements 
específics del 

grau/màster, habilitats 
comunicatives  
 i dinàmiques 
participatives 

NECESSITAT SOCIAL 
Davant la societat 

hiperinformada en què vivim,  
establir  espais de 

coneixement crític i debat 
 que complementi  

el currículum escolar 

 
SERVEI 

Difondre informació  
sobre temes rellevants  

i animar espais de debat  
i opinió reflexiva  
i mobilitzadora 

Compartir Idees  és un projecte d’aprenentatge servei interdisciplinar de la Universitat de Barcelona 
en què hi participen la Facultat de Belles Arts, Biologia, Ciències de la Terra, Dret, Economia i 
Empresa, Educació, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Filologia, Medicina i Ciències de la Salut 
(Medicina i Infermeria).  
 
Aquest consisteix en què els i les estudiants, tant de graus com de màsters, preparen conferències 
taller sobre temes d’interès general relacionats amb els estudis  que estan cursant i les imparteixen 
en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona, en un format de 20 minuts d’informació i 30 de 
taller i/o debat posterior. En tots els casos, es tracta de compartir coneixement i conversar sobre un 
tema que la universitat treballa i que pot ser de relleu  per a la formació de l’alumnat de 
secundària. 

Som el que mengem? I tu què vols ser? Mites i errades de l’alimentació 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 

Institut Vila de Gràcia  

CENTRE: Universitat de Barcelona-Grup ApS (UB) 
ENTITAT: Consorci d’Educació (instituts de Barcelona) 

Relacions tòxiques: tallar amb la parella 
Facultat d’Educació 

Jesuïtes de Gràcia Col·legi Kostka 

Accionem amb mètodes de creació d’artistes 
Facultat de Belles Arts 

Institut Príncep de Girona 

Curs Facultats Estudiants 
universitaris  

Conferències 
Taller 

Intervencions Instituts Alumnes de 
secundària 

1r i 2n quadrimestre 
2015-2016 8 147 58 110 32 2662 

1r quadrimestre 
2016-2017 10 75 35 60 30 735 

Aquest projecte és possible gràcies al suport 
del Vicerrectorat de Política Docent i Lingüística 
de la Universitat de Barcelona com a Projecte 
d’Innovació Docent (2015PID-UB/150) 



L’AMISTAT NO TÉ EDAT: 

Imatges: 

CENTRE:  ESCOLA SAGRAT COR.FEV 
ENTITAT: CENTRE DE DIA L’ONADA SANT ANTONI 

APRENENTATGE 
NECESSITAT SOCIAL 

SERVEI 
Fer activitats durant el curs  de 

música, de plàstica i 
d’expressió pels avis i àvies del 

centre de dia. 

La nostra escola té com un dels eixos transversals  la línia de l’educació en la 
solidaritat, l’educació emocional  i els valors. Un dels punts forts que dóna 
sentit a tot això són els projectes APS. Un d’ells és: L’amistat no té edat.  
Els alumnes més grans de l’escola  col·laboren amb la dinamització d’algunes 
activitats del centre de dia del barri de Sant Antoni. Com? Visitant el centre, 
establin relacions de diàleg amb la gent gran, així com, rebent a l’escola la 
visita d’alguns membres del centre en activitats puntuals o festes de l’escola. 
A principis de curs en els dos centres es programen un seguit d’activitats al 
centre i a l’escola per establir lligams entre els més petits de la societat i els 
més grans.  
     

La conciliació de la vida  
laboral i familiar és 
complicada. Moltes famílies 
no poden atendre les 
necessitats dels seus 
membres més grans i han de 
delegar aquesta 
responsabilitat  en altres 
institucions i serveis.   

Aporta motivació, contacte 
amb la realitat i implicació 
emocional. Empatia i 
assertivitat com a habilitats 
comunicatives essencials 
en la competència social 
 

E



Compartint memòries 

Imatges: 

La Fundació Uszheimer, sensibilitzada amb les malalties i alteracions de 
caràcter cognitiu, ha observat els grans beneficis que podria aportar el 
contacte entre persones grans que pateixen demència i els infants i 
adolescents. Per això aquest projecte busca crear espais de socialització 
que a la vegada serveixin per a la millora terapèutica dels malalts 
d'Alzheimer i per la millora de les competències educatives de l’alumnat 
i adolescents que hi participin. 
 

Les persones grans es beneficiarien d'aquesta relació gaudint d’una 
companyia engrescadora que millora la seva autoestima, i els dota d’una 
major capacitació social treballant la memòria remota. L’alumnat 
contribueix a mantenir la seva identitat que poc a poc va marxant 
mentre se sensibilitzen vers aquesta realitat cada vegada més present al 
seu entorn i posen en funcionament diverses competències i habilitats  
curriculars.  

CENTRE:  Institut Quatre Cantons del Poblenou 
ENTITAT: Fundació Uszheimer 

APRENENTATGE 
 

- Nocions bàsiques 
funcionament cerebral 

- Habilitats comunicatives i 
socials 

- Habilitats artístiques 
creatives 

SERVEI 
 

Dissenyar i implementar 
activitats d’estimulació 

cognitiva multisensorial. 
 

Realitzar un vídeo 
promocional  
de l’entitat. 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Rebuig i exclusió social de 
les persones grans a partir 

del desconeixement  de 
les malalties neuro-
degeneratives que 

pateixen. 



Imatges: 

Fem memòria 
 

És un projecte d’Aprenentatge Servei (APS) de Patrimoni 
Cultural que promou que els alumnes aprenguin la 
història de l’Institut i del país a partir de les entrevistes 
amb antics alumnes i antics professors del centre. 
L’objectiu és que els alumnes es converteixin en experts 
d’aquesta història per explicar-la a la ciutadania al llarg del 
recorregut de l’Institut-Museu. Aquest projecte es 
desenvolupa durant el treball de síntesi de primer d’ESO i 
en el treball integrat de les llengües catalana, castellana i 
anglesa  quan es treballa el gènere de l’entrevista. També 
a 4t d’ESO a l’alternativa Fem Memòria que treballa la 
recuperació de la memòria històrica a partir de les 
històries de vida. 
 CENTRE: INSTITUT MENÉNDEZ Y PELAYO 

ENTITAT: Xarxa d’Escoles Històriques de Barcelona 
                 Memorial Democràtic 

APRENENTATGE 
Aprendre història a  
partir de diferents 
històries de vida. 

Aprendre a utilitzar les 
fonts orals en la 

investigació històrica. 
Formar-se com experts 

del centre. 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Conèixer la història de 
l’Institut. 

Recuperar la memòria 
històrica. 

SERVEI 
Realització del 

documental: “Ensenyar 
a  aprendre. De la 

Mútua Escolar 
Blanquerna a l’Institut 
Menéndez y Pelayo” 

Rutes guiades per 
l’Institut-Museu. 

 



Temps per a tu, temps per a mi 
 

És un projecte d’Aprenentatge Servei (APS) 
d’intercanvi generacional compartit amb els avis 
de la residència del carrer Vallirana proper a 
l’Institut que promou el voluntariat entre els nois i 
noies de 3r d’ESO. L’objectiu del projecte és que 
els alumnes posin els seus coneixements i 
capacitats al servei de la gent gran fent una 
especial incidència a les noves tecnologies i en 
concret a les xarxes socials per afavorir l’intercanvi 
entre generacions. 

Imatges: 

CENTRE: Institut Menéndez y Pelayo 
ENTITAT: Fundació IPSS 

APRENENTATGE 
Prendre consciència dels 
col·lectius de gent gran 

amb risc d’exclusió. 
Fer de voluntari. 

Intercanviar 
coneixements i habilitats 

amb la gent gran. 

NECESSITAT SOCIAL 
Fomentar l’intercanvi 

generacional i la solidaritat 
amb la gent gran. 

SERVEI 
Col·laborar amb el centre 

de dia per a la gent gran del 
barri, compartint activitats 

socioeducatives. 



Imatges: 

Medicaments: quin, quan, com 
 

És un projecte d’Aprenentatge Servei (APS) de 
promoció per a la salut i medi ambient compartit amb 
altres Instituts que té l’objectiu de fer competents als 
alumnes en l’ús dels medicaments en situacions 
concretes i habituals. Comprèn diverses fases que van 
des de la motivació i prospecció d’idees, la preparació 
del servei i la construcció de coneixements fins a la 
realització del servei. A través d’aquest APS els 
alumnes de 3r d’ESO desenvolupen la competència 
científica, l’artística, la ciutadana i social , la 
d’aprendre a aprendre i l’autonomia personal. 
 CENTRE: Institut Menéndez y Pelayo 

ENTITAT: SIGRE, Col·legi de farmacèutics, ICE UAB 

APRENENTATGE 
Transtorns comuns. 

Reciclatge dels 
medicaments. 

Bon ús dels 
medicaments. 

NECESSITAT SOCIAL 
Promoure hàbits de vida 
saludable i la conservació 

del medi ambient. 

SERVEI 
Campanya per a revisar la 

farmaciola. 
Lliurament dels residus dels 

medicaments a un punt 
SIGRE. 



Per canviar el món, actua al teu barri 
 

És un projecte d’Aprenentatge Servei (APS) de Solidaritat i 
Cooperació compartit amb diferents O.N.G i entitats del barri 
que pretén acostar els alumnes a realitats on els drets dels 
infants i les persones no són respectats.   
El projecte comprèn diverses fases que van des de la 
sensibilització a 1r i 2n d’ESO per acabar en una acció a 4t d’ESO 
consistent en gravar un vídeo sobre la vulneració d’algun dret i 
una acció a 1r de Batxillerat de gestió del recapte d’aliments.  
Els alumnes reben formació del que és l’aprenentatge servei i 
del treball que fan les diferents entitats amb qui faran el servei. 
 
 
 

Imatges: 

CENTRE: Institut Menéndez y Pelayo 
ENTITAT: CatSya, Save the Children, Centre d’Acollida Assís,  
                 Banc dels Aliments, Projecte Reacciona/Taller de cinema 
                 Banc del Temps 

APRENENTATGE 
Canviar la mirada 
dels problemes 

socials. 
Conèixer les 

realitats de Kenya i 
Burkina.  

NECESSITAT   SOCIAL 
Difondre la Declaració 

dels Drets Humans i 
dels Drets dels 

Infants. 
Treballar pels 

col·lectius més 
desfavorits. 

SERVEI 
Concert i calendari 
solidari. Vídeo per 
divulgar la feina de 

l’ONG. 
Recapte d’aliments. 



DIS-CAPACITAT 
Es tracta d’un projecte d’Aprenentatge Servei en 
consonància  amb el caràcter propi que caracteritza   les 
escoles Gabrielistes en l’etapa de l’Educació Secundària. 
Presenta una finalitat solidària que persegueix l’objectiu de 
causar un impacte social en l’àmbit local. 
El projecte s’adreça a donar a conèixer i sensibilitzar els 
alumnes i la societat general sobre les discapacitats 
intel·lectuals, abordant-ne l’estudi des de diferents vessants 
amb l’objectiu  d’elaborar un producte final realitzat 
transversalment per tot l’alumnat. 
 
 
 

CENTRE: ESCOLA SANT GABRIEL RIPOLLET 
ENTITAT: CENTRE OCUPACIONAL ASPASUR 

APRENENTATGE 
Coneixement de les 

discapacitats 
intel·lectuals i el seus 

impactes socials 

NECESSITAT SOCIAL 
Sensibilització  sobre les 

discapacitats 
intel·lectuals 

SERVEI 
L’organització dels Jocs 

Olímpics contextualitza el 
projecte i els valors 

treballats:  acceptació,  
adaptació, autonomia... 





FARMACONSELLS 
Els alumnes de 2n curs de Farmàcia i Parafarmàcia 
preparen i desenvolupen uns tallers relacionats amb 
diferents temes de promoció de la salut, dirigits a altres 
alumnes i a usuaris de centres d’atenció social, on 
s’estableix un enriquiment mutu, compartint temps, 
espais, coneixements i experiències amb les persones 
que més ho necessiten. Els tallers impartits són sobre 
estils de vida saludable (alimentació, exercici físic, 
hàbits del son, cura de la pell o higiene bucodental)  

CENTRE: ESCOLA SOLC NOU 
ENTITAT: DIFERENTS ENTITATS SOCIALS i RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES 



ELS AMICS DE MOKÖM 
Tots els alumnes dels diferents cicles de l’escola Solc 
Nou participen en l´organització d’un concert solidari 
amb la finalitat de recaptar material escolar per a 
l’escola “La Milagrosa” de les Filles de la Caritat de 
Guinea. El projecte implica la recerca d´informació per 
part dels alumnes dels diferents cicles sobre la situació 
social i cultural del poblat de Moköm (Guinea 
Equatorial) així com esbrinar quines són les gestions 
empresarials oportunes per tal de realitzar un servei 
solidari, encaminat a aconseguir millores educatives en 
funció de les necessitats d’aquesta escola. 
CENTRE: ESCOLA SOLC NOU 
ENTITAT: ESCOLA “LA MILAGROSA” DE MOKÖM 



CONTES I TITELLES 
Els alumnes de 2n del CFGS d’Educació Infantil, 
realitzen el projecte "Contes i Titelles", basat en la 
representació de titelles i contes dramatitzat, que es 
treballa dins el mòdul 5 Expressió i comunicació. 
En petits grups (5-6 alumnes), fan aquestes 
representacions a alumnes d’entre 5 i 12 anys, de 
l’escola d'educació especial Lexia. 
Amb aquest APS s'aconsegueix que l'alumnat aprengui 
a dinamitzar i fomentar la participació dels infants amb 
les activitats que es  realitzin i  afavorir la interacció 
dels infants amb l’alumnat. 
CENTRE: ESCOLA SOLC NOU 
ENTITAT: ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL LEXIA 



BIBLIOART 
Les alumnes de primer curs del CFGS Tècnic en 
Educació Infantil realitzen l'APS BiblioArt preparant 
diferents tallers infantils a la Biblioteca Maria Antonieta 
Cot a Penitents. Els tallers van dirigits als infants usuaris 
de la biblioteca i les seves famílies. 
L'APS BiblioArt ha estat tractat a l'aula per les alumnes 
des de diferents mòduls per desenvolupar activitats 
lúdiques com poden ser per exemple un taller de 
llanes o una sessió per a la creació de titelles. 

CENTRE: ESCOLA SOLC NOU 
ENTITAT: BIBLIOTECA MªANTONIETA COT 



112, SALVEM!
Els alumnes de 2n del CFGS d’Educació Infantil 
preparen un taller lúdic i didàctic d’introducció als 
Primers Auxilis, que després impartiran en petits grups 
(5 alumnes) a infants de P5 i 1r de primària. Els nostres 
alumnes es desplaçaran a diferents espais durant una 
sessió en grups reduïts, per implementar les  activitats, 
contes, dinàmiques de joc i les propostes plàstiques 
que hauran preparat prèviament.  

CENTRE: ESCOLA SOLC NOU 
ENTITAT: LLARS D’INFANTS DE LA FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA 



DONACIÓ DE SANG: 
Els alumnes de 1r. Curs de Farmàcia i  Parafarmàcia  
preparen una campanya de Donació de Sang en 
col·laboració amb el Banc de Sang. Gestionen tots els 
aspectes, des del contacte amb l’entitat fins a la difusió 
de la campanya, amb el disseny i distribució de cartells 
informatius  (la impressió i reprografia va a càrrec del 
Banc de Sang), així com la recerca de recursos per 
poder oferir posteriorment als donants.  

CENTRE: ESCOLA SOLC NOU 
ENTITAT: BANC DE SANG I TEIXITS DE BARCELONA 



CUIDEM ELS NOSTRES AVIS: 

CENTRE: ESCOLA SOLC NOU 
ENTITAT: CONGREGACIÓ DE LA INMACULADA CONCEPCIÓ DE CASTRES 

Els alumnes de TCAI preparen i imparteixen, en petits 
grups uns tallers teòric – pràctics, relacionats amb les 
cures domiciliàries a la persona anciana, l’educació per a la 
salut, l’atenció a les seves necessitats psicològiques i els 
primers auxilis. 
La particularitat d’aquests tallers és que són destinats a 
persones nouvingudes que cerquen feina i formació per a 
la seva inserció sòcio-laboral. 



PATIS DINÀMICS 
 

 

Imatges: 

És un projecte inclusiu d'Aprenentatge al Servei de la Comunitat que 
es va iniciar el curs 2015-16 amb l’objectiu d’incloure i donar a 
conèixer a la comunitat educativa les peculiaritats d’un dels 
companys amb Transtorn de l’espectre Autista.  
Els alumnes de 5è de primària desenvolupen jocs en xicotet grup 
durant el temps de pati amb els alumnes de 3r d'Educació Infantil. 
Per fer-ho hem seleccionat alguns dels jocs adaptats a alumnes amb 
trastorn de l'espectre autista del material proposat per Gey Lagar. 
 

CENTRE: CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ    
TORRENT-VALÈNCIA 

APRENENTATGE 
Habilitats socials i 

comunicatives, 
relacions afectives que 
propicien un clima de 

seguretat i confiança en 
l’entorn escolar. 

NECESSITAT SOCIAL           
Inclusió d´alumnes amb  

TEA durant l'horari de pati 
afavorint  un clima de 

respecte a la diversitat. 
 

SERVEI 
Desenvolupar jocs  

adaptats a alumnes amb 
trastorn de l'espectre autista 

dins el seu grup 
 d’iguals 



“ANIMEM fent de mestres” 

Imatges: 

Es tracta d’un projecte  d’Aprenentatge i Servei (ApS)  en el qual participen els 
alumnes de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació Sociocultural 
de L’Escola Professional Xavier a València.  El mòdul implicat és “Intervenció 
Socioeducativa amb joves” i en esta metodologia d’ApS hem trobat l’oportunitat de fer 
una experiència pràctica al mateix temps que trobem la utilitat social d’allò que 
aprenem. 
 
L’activitat consisteix en anar una vesprada totes les setmanes a dos fundacions (Ymca i 
Altius Mano Amiga) que treballen amb joves  en risc d’exclusió social, molts d’ells 
d’ètnia gitana i estrangers però també  joves que pertanyen a famílies molt afectades 
per la crisi econòmica.  El alumnes donen suport escolar,  classes d’alfabetització i fan 
activitats d’oci i temps lliure.  
 
Els alumnes reflexionen i comparteixen aquesta experiència en el Blog  de l’Escola. 
Constatem com els alumnes es sensibilitzen i prenen consciència dels desafiaments 
del nostre  context social.  És una bona oportunitat per a adquirir empatia, tolerància,  
respecte  i valorar la importància de participar activament en la societat. 

CENTRE: ESCOLA PROFESSIONAL XAVIER (VALÈNCIA) 
ENTITAT: YMCA I FUNDACION ALTIUS MANO AMIGA 

APRENENTATGE 
Habilitats 

comunicatives i 
socials 

Empatia 
Respecte  

 

NECESSITAT SOCIAL  
Joves en risc d’exclusió 

social que tenen 
dificultats en els seus 

estudis d’educació 
obligatòria i adults  que 

tenen necessitat 
d'alfabetització. 

SERVEI 
Impartir classes de suport 

escolar a joves  i 
alfabetització a adults. 
Tots en risc d’exclusió 

social  



Aprenem compartint 

Imatges: 

El projecte va néixer ara fa 5 anys. Ajudem l’alumnat de primària i 
secundària a estudiar, a desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre, 
a conèixer i vincular-se a projectes del barri, fomentem el gust per la 
lectura, promovem l’ús del català, organitzem sortides culturals i trobades 
lúdiques amb l’alumnat i les famílies.  
Des de fa dos anys, oferim la possibilitat als estudiants d’Aprenem 
compartint de secundària d’ajudar els més petits i petites en les tasques 
escolars i adquirir responsabilitats, retornant així el servei de suport que 
se’ls ha ofert durant l’ESO. Els nois i noies s’incorporen a l’equip de suport 
dels grups de reforç de primària que van a les escoles i n’assumeixen la 
responsabilitat.  

CENTRE: Diversos centres de primària i de secundària.  
                 Sala de lectura Miquel Martí i Pol 
ENTITAT: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

APRENENTATGE 
Continguts acadèmics 

Autonomia 
Responsabilitat 

 
 
 

NECESSITAT SOCIAL 
Promoure l’èxit escolar  

d’infants i joves amb 
dificultats acadèmiques i 

manca de motivació 
 
 
 
 
 
 

SERVEI 
Reforç educatiu:  

Suport  dins les escoles 
a infants de primària per 

fer deures, estudiar i 
motivar-se 



17 experiències d’ApS  
a les universitats catalanes 

Un grup de professors i professores de diferents ensenyaments universitaris 
incorporen l’aprenentatge servei en les seves classes. Els projectes 
desenvolupats són: 
• El cancionero: l’art al servei de l’educació, l’educació al servei de la societat (URL) 
• Habitatge i cooperació: 17 anys d'ApS a l'arquitectura (UPC) 
• Un treball de fi de grau molt especial (UB) 
• ApS en contextos d’exclusió social de Barcelona (UAB) 
• Informàtica per al desenvolupament (UPC) 
• Una experiència d’ApS a la UdL. Derives entre universitat, escola rural i art (UdL) 
• Millorem l'aula de plàstica (UAB) 
• ApS en l’àmbit sanitari: el Centre Universitari de la Visió (UPC) 
• Llegim junts (URL) 
• Projecte Rossinyol, com a projecte d’ApS (UB) 
• Jornada “Mou-te... i veuràs!” (URL) 
• D'estudiant de pràctiques a mestra voluntària (UIC) 
• Una experiència d’ApS a l’assignatura d’Educació de les Arts Visuals del grau 

d’Educació Infantil (UAB) 
• ApS a Guatemala (UIC) 
• L’ApS al Grau d’Educació Infantil (UAB) 
• Aps per a Emprendre amb Microfinances: innovació social des de la Universitat 

(UPF) 
• L’ApS en la formació infermera: Infermeria Comunitària i TFG (UB) 

 

NECESSITATS  
SOCIALS  

relacionades amb 
la inclusió 

educativa i social 
APRENENTATGES 
vinculats amb les 

diferents 
assignatures dels 

graus 
universitaris  

SERVEIS diversos, 
entre els quals: 
reforç escolar, 

mentoria, 
cooperació pel 

desenvolupament 
... 

L’objectiu  dels projectes d’ApS desenvolupats en els graus universitaris és doble. D’una banda, 
aconseguir aprenentatges significatius, autèntics i situats. D’altra, formar professionals 

compromesos i ciutadans responsables.  
El repte que ens uneix com a membres de la Xarxa ApS(U): treballar per una universitat 

compromesa socialment. 
 





Activitat Física i Salut per a tots! 

Imatges: 

És un projecte d'Aprenentatge Servei (ApS) intergeneracional compartit amb diverses 
entitats de la ciutat. L'objectiu del projecte promou la participació dels 
infants/joves/adults/persones de la 3ªedat en activitats físicoesportives. L’activitat 
físicoesportiva és el mitjà per fomentar experiències d’activitats recreatives, de lleure i 
saludables amb un tarannà social i afectiu adient a cada grup de pràctica. 
Des d’una dimensió comunitària, es concreta en aquest projecte la bona relació entre 
l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, l’Ajuntament de la ciutat , la Fundació Llars de 
l’Amistat Cheshire i el col·lectiu de gent gran amb la finalitat d’organitzar esdeveniments 
lúdics i esportius per a tots els participants de les diferents entitats. 
El projecte encapçalat per l’etapa de FP Esports de l’Escola Pia Mataró comprèn diverses 
fases d'actuació que van des del coneixement de les fundacions com a entitats, la visita 
als centres i/o instal·lacions per conèixer als participants/espais i finalment la preparació 
de la jornada esportiva dins els crèdits dels graus de FP esports. 
 Els participants de les fundacions i entitats de la ciutat gaudeixen d’una jornada 
d’activitat física i esportiva en la que es fomenten valors d’autonomia personal, esforç, 
tolerància, respecte, cooperació... alhora que es mostren activitats que poden practicar 
en el seu temps d’oci personal. 

CENTRE: Escola Pia Santa Anna Mataró 
ENTITATS: Escola Pia Mataró-Fundació Llars Amistat Cheshire 
i Col·lectiu de tercera edat de Mataró 

APRENENTATGE 
•Gestió de les emocions 

•Satisfacció en el joc/esport 
•Pràctica estil vida saludable 

•Execució de les habiliats 
Socials 

•Participació en espais 
comunicatius  

NECESSITAT SOCIAL 
Manca  d’esdeveniments 

esportius lúdics adreçats a 
infants, joves, adults amb 

disminució física i a 
persones de la tercera 

edat. 

SERVEI 
Gestió i organització de 

jornades esportives: 
 

1. Per a infants i joves
2. Per a persones amb disminució física 

3. Per a persones de la 3ª edat. 



Aprenem junts: Sant Jordi 

Imatges: 

CENTRE: Escola Labouré (FEV) 
ENTITAT: Taller Sant Jordi 

    APRENENTATGE    
Integració social 

Diversitat de models 
professionals 

Centres ocupacionals 
Conductes psicològiques 
Estratègies professionals 

Salut emocional 
 
 

 NECESSITAT SOCIAL 
COMPARTIDA 

Interessos comuns d’integració 
pels alumnes i per les persones 

amb discapacitat. 
 Satisfacció personal per 

col·laborar amb la societat. 
Persones compromeses i 

solidàries 
 
 
 
 
 
 
 
 
r 

SERVEI 
Activitats esportives i 
diferents tipus de ball. 

 
  Es fan al pati de l’escola. 
     Dilluns de 3:30 a 4:30 

És un aprenentatge servei professionalitzador. Els alumnes viuen experiències que els 
ajuden a madurar, a ser responsables, crítics, exigents i professionals. Els alumnes amb 
els professors i educadors del Taller Sant Jordi experimenten situacions professionals i 
aprenen a tenir iniciativa per dirigir les activitats alhora que desenvolupen noves 
estratègies comunicatives. Els educadors del Taller Sant Jordi esdevenen uns referents 
del món laboral amb els quals els alumnes es poden sentir identificats. Aquesta relació 
possibilita, en els nois i noies, la reflexió orientadora post acadèmica. La relació amb els 
usuaris del Taller Sant Jordi enriqueix l’aspecte emocional dels alumnes i desperta en 
ells el potencial humà que en tenen.  
Els objectius d’aquest APS són que els noies i noies esdevinguin agents actius que 
col·laborin en el procés d’ integració de les persones amb discapacitats en la societat. 
Per poder portar l’APS amb èxit els alumnes treballen continguts de l’àmbit de les 
discapacitats i centres ocupacionals. 
L’APS es porta a terme al pati de l’escola. Els alumnes de 4t de l’ESO es coordinen amb 
els educadors per programar les activitats que es faran durant un quadrimestre , els 
dilluns de 3:30 a 4:30. 



Aprenem junts: Racó de Contes 

Imatges: 

CENTRE: Escola Labouré (FEV) 
INTERETAPA: EDUCACIÓ INFANTIL I ESO 

    APRENENTATGE          
Característiques evolutives  

dels infants de 3 a 6 
Desenvolupar capacitats 

afectivo-socials. 
Situacions comunitatives 

 
 

 NECESSITAT SOCIAL 
 

Sensibilització de la realitat i 
diversitat dels infants. Interessos 

comuns  per una col·laboració  
recíproca . 

SERVEI 
 

Activitats  dinamitzadores a 
l’escola: biblioteca i aules d’EI 
Dilluns  i Dimecres de 15  a 17 

És un projecte d’aprenentatge i de servei recíproc. Està desenvolupat pels alumnes de 
4t d’ESO. Ofereix una visió professionalitzadora. Els alumnes reben els coneixements i 
desenvolupen les aptituds i habilitats per compartir i col·laborar amb els alumnes de 
l’etapa d’edat infantil.   
Els alumnes dinamitzen la biblioteca de l’escola, afavorint el gust per la lectura. 
Col·laborem en les dinàmiques a dins de l’aula d’EI, i plantifiquem i organitzem 
diferents tallers(panellets, teatre, pintura, hort...). 
L’APS Racó de Contes està coordinat amb els professors de l’ESO i els professors d’EI. És 
projecte interetapa i recíproc, amb un entorn d’aprenentatge motivador per 
desenvolupar les competències socials per a la vida,  i per millorar les situacions 
comunicatives.  L’APS els descobreix com a persones autònomes, responsables, 
compromeses i solidàries. 
L’APS es porta a terme a la biblioteca de l’escola, i a les aules d’infantil de l’escola.  
Aquest APS orienta als alumnes per una formació postobligatòria relacionada amb el 
món de l’educació, ja sigui en el lleure, o bé en un cicle formatiu com el TGS d’Educació 
Infantil 



Aprenem junts: Mil·lenari 

Imatges: 

        Projecte de treball eminentment pràctic que s’ofereix als alumnes de 4t 
d’ESO per garantir que s’incorporen amb èxit al mercat laboral un cop finalitzen 
els seus estudis obligatoris. Aquest projecte concret aporta als alumnes el 
coneixement de l’etapa de les persones grans. Analitza les característiques 
d’aquesta etapa (malalties més comunes, dietes adients i exercicis adaptats a les 
mobilitats de cada persona, mesures preventives per evitar accidents a la llar, el 
dol, les pèrdues...) per tal de sensibilitzar-ne l’alumnat i promoure un espai 
relacional intergeneracional, on s'adrecen de persona a persona, sense tenir en 
compte origen, edat ni malalties. 
      L’APS està coordinat pels professors de l’etapa de l’ESO i els professionals del 
Centre de dia El Mil·lenari. Es col·labora recíprocament dinamitzant la tarda de 
dimecres,  amb activitats d’interior i a l’hort.  
       Va dirigit a aquells alumnes que manifesten una sensibilitat envers les 
persones grans i que els agradaria formar-se més endavant en aquesta branca 
professional relacionada bé amb els cicles formatius d’auxiliar de geriatria o 
d’infermeria.  

 
CENTRE: Escola Labouré (FEV) 
ENTITAT: Centre de Dia El Mil·lenari 

    APRENENTATGE    
  

Coneixement de les 
necessitats i possibilitats de 

les persones grans.  Es treballen 
les competències d’iniciativa i 
autonomía, així com la social i 

ciutadana.  
 

 NECESSITAT SOCIAL 
 

Aconseguir amb qui compartir 
experiències i companyia i 

apropar la realitat del Centre de 
Dia El Mil·lenari a l’entorn. 

Promoure que l’alumnat, amb 
origen molt sovint estranger, 

creixi com a ciutadans del nostre 
país, amb tots els drets i deures 

que això  suposa. 

SERVEI 
 

Dinamització de la tarda de 
dimecres al Centre de Dia El 
Mil·lenari amb la preparació 
d’activitats d’interior i hort. 



“Ulleres pel 4rt Món” 

Imatges: 

És un projecte d'Aprenentatge Servei (ApS) de l’Institut Joan Brossa, en 
col·laboració amb altres entitats i empreses, que promou  una formació integral 
dels alumnes des dels àmbits acadèmic, professional i personal, de tal manera 
que puguin formar part de la nostra societat com persones autònomes, amb 
iniciativa, responsables, participatives, crítiques i amb capacitat per entendre i 
canviar el món. 
 L'objectiu del projecte és proporcionar , a usuaris amb risc d’exclusió social de la 
ciutat de Barcelona, l’assessorament del producte òptic més adequat per a  la 
seva disfunció visual, el muntatge de les ulleres i la seva posterior adaptació i 
lliurament, d’una manera totalment gratuïta. Això ens permet intervenir en una 
realitat que s’està produint actualment,  no tothom pot pagar una ullera que 
resolgui la seva disfunció visual,  fent que es perpetuï la seva situació d’exclusió 
social. 

CENTRE: INSTITUT JOAN BROSSA  
ENTITATS: Serveis Socials Horta-Guinardò / ONG ÒpticsXMón 
EMPRESES: Grup Optim /Etnia Barcelona/Grup Prats 

 APRENENTATGE 
 

Competències  
vinculades al              

C.F.G.S. d’Òptica d’Ullera 
aplicades a  un entorn 

real 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Ceguera evitable en el 
4rt. Món 

Intervenim per reduir l’exclusió 
social ja que actualment,  no tothom 
pot pagar una ullera que resolgui la 

seva disfunció visual. 

SERVEI 
 

Proporcionar , a usuaris 
dels Serveis Socials de la 

ciutat de Barcelona, 
revisions visuals i ulleres  

sense cost. 



Campament ApS: Sostres alternatius

Imatges:

El projecte consisteix en realitzar campaments de primavera per a grups
de joves de 15 a 19 anys de diferents agrupaments de la FCEG. Busquen
impulsar accions d’Aprenentatge i Servei, la descoberta d'entitats i
realitats locals per tal que aquests joves despertin el seu interès i esperit
crític i, alhora, ganes d'implicar-se i canviar el seu entorn més proper.

Sostres alternatius és un campament que es realitza conjuntament amb la
PAHC Sabadell. Els eixos d’aprenentatge giren fonamentalment al voltant
del dret a l’habitatge digne, conèixer diferents models alternatius en
relació a la vivenda; així com experiències de moviments socials i populars
de la ciutat d’acollida. La proposta de servei és que els i les joves que hi
participen (conjuntament amb les joves i famílies de la PAHC) dinamitzin
un Casal de Setmana Santa pels infants i joves que viuen als blocs
alliberats de l’Obra Social de la PAHC Sabadell.

CENTRE: PAHC de Sabadell i altres entitats socials
ENTITAT: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya – Dem. Bcnès

APRENENTATGE
Conèixer la lluita 

pel dret a l’habitatge, 
models alternatius, 

experiències de 
MMSS.

NECESSITAT SOCIAL
L’emergència habitacional

és una realitat i les 
conseqüències d’haver 
estat afectades per la 

hipoteca, afecta 
especialment 

als infants. 

SERVEI

Realitzar un Casal de 
primavera pels infants i 

joves de la PAHC i 
veïnes de Sabadell





Un regal per als  Reis d'Orient 

Imatges: 

El projecte consisteix en la implicació dels adolescents en la construcció i 
preparació d'una carrossa per a la cavalcada de Reis de 2017 responent a la 
demanda de suport dels veïns del barri de Torre Romeu, a Sabadell. L’objectiu és  
desenvolupar en els joves la competència social i ciutadana, afavorint una actitud 
participativa i compromesa amb el seu entorn mitjançant l’aplicació d’uns 
coneixements tècnics que han adquirit durant el curs a la UEC de Sabadell.  
La responsabilització individual i col·lectiva que exigeix aquesta activitat, la 
materialització del resultat final i el reconeixement per part de la comunitat del seu 
esforç, suposa un aprenentatge molt significatiu pels joves en les àrees següents: 
autoconfiança, responsabilització, treball en equip, lideratge i sentiment de 
pertinença, alhora que els dona l’oportunitat de posar en pràctica alguns 
continguts acadèmics per la construcció de la carrossa.  
  
CENTRE: UEC Sabadell  
ENTITAT: Fundació Main  

APRENENTATGE 
 Competències socials i 

de participació 
ciutadana. Planificació, 

realització de 
projectes, el treball 

d’equip  

NECESSITAT SOCIAL 
 

 Suport a iniciatives de 
participació comunitària  
per a l’organització de la 
Cavalgada de Reis 2017   

SERVEI  
 

Assumir la construcció 
posada en escena d’una 
carrossa de Reis per als 
nens i nenes de l’Esplai 

Pandora   



El Camí: Visions particulars sobre moviments migratoris 

Imatges: 

El projecte vol ser un intercanvi d’experiències entre alumnat de secundària de dos entorns 
diferents. Uns alumnes d’un institut en un poble de l’Anoia (SINS Vallbona) i alumnes que cursen la 
secundària en una escola d’adults en un centre penitenciari CFA Víctor Català, del Centre 
Penitenciari Brians 2. En el treball de classe es pretén fer una producció gràfica i audiovisual per tal 
d’explicar els moviments migratoris en l’actualitat i donar la visió dels alumnes sobre el tema, 
tenint en compte experiències migratòries  
pròpies. 
L’objectiu principal és el de treballar per a un alumnat compromès,  
capaç d’assumir reptes, reflexionar críticament i actuar en l’entorn. 
Les tres grans finalitats del projecte són 
• Fer un recull d’experiències i opinions sobre la realitat dels moviments migratoris en 

l’actualitat. Fer un audiovisual i una possible exposició sobre la visió dels alumnes, prèviament 
documentada sobre els moviments migratoris, fent que es trenquin tòpics al respecte.  

• Fomentar a l’empoderament dels alumnes participants fent-los partícips de l’arrencada i 
execució d’un projecte per tal de fomentar una idea d’actitud vital.  

• Col·laborar en un projecte comú i enriquir-se de les experiències de tots els participants. Fer-
ne difusió i fer arribar el treball a d’altres centres.  

 
 
 CENTRES: CFA Víctor Català i SINS Vallbona d’Anoia   

APRENENTATGE 
 

Coneixements sobre 
noves tecnologies, 
habilitats socials i 

comunicatives. Context 
social i històric 

NECESSITAT SOCIAL 
 

Desactivació de tòpics 
sobre els moviments 

migratoris 

SERVEI 
 

Elaboració de materials  
gràfics i audiovisuals per a  

l’intercanvi.  
Coaprenentatge de la  

realitat a partir de  
l’experiència pròpia i la de  

l’altre  

Alumnes de 3r d’ESO de la SINS Vallbona Logotips dels centres Bloc creat per al projecte 



ALTAVEUS X LA IGUALTAT!!! 
 

És un recurs pel canvi i la transformació social, que facilita l’aprenentatge 
significatiu de coneixements, competències i habilitats personals i socials. 
 
 

L’objectiu és aproximar a l’adolescència la problemàtica social existent entorn 
les desigualtats de gènere, per generar una inquietud, capacitat crítica, 
implicació i responsabilitat personal, que incideixi directament a la construcció 
col·lectiva de la igualtat de gènere i a l’eradicació de les violències masclistes 
 
 

El projecte pretén que els i les alumnes, facin un procés de presa de 
consciència i desenvolupament personal que puguin aplicar a les seves vides, 
compartir amb les companyes i companys del seu institut, així com a la 
ciutadania en general, amb la finalitat d’implicar-se activament en la 
sensibilització i la generació de canvis socials.  
 

 

Imatges: 

CENTRE: IES POETA MARAGALL 
ENTITAT: FUNDACIO AROA 

APRENENTATGE 
 Coneixements  en 
matèria d’igualtat, 

competències personals, 
socials i comunitàries per 
la prevenció  i l’eradicació 

de les violències 
masclistes. 

 

NECESSITAT SOCIAL 
Els casos de violència 

masclista entre els i les 
adolescents han augmentat 

un 33%. 
1 de cada 4 noies 

adolescents pateix abús 
verbal, físic, emocional o 

sexual.  

 

SERVEI 
Campanyes i Accions de 

Sensibilització adreçades a 
l’adolescència i a la 

ciutadania per tal de 
visibilitzar aquesta 

problemàtica social. 
 
 



APADRINAMENT ESO-INFANTIL 

Imatges 

És un Projecte d’Aprenentatge Servei (ApS) que implica l’alumnat d’ESO i
d’Educació Infantil de manera activa en el desenvolupament social de la
comunitat educativa i l’entorn més pròxim.

Els objectius principals del projecte són fomentar el català com a llengua de
comunicació entre l'alumnat, crear vincles entre l’alumnat de les diferents
etapes, aprendre a ser responsable, atendre les necessitats dels fillols i que
l’alumnat d’ESO es comprometi a planificar, realitzar i avaluar les activitats
proposades.

El projecte d’apadrinament comprèn diverses fases d’actuació entre les quals
implica la revisió, suport i ajuda del professorat de les diferents etapes per
poder portar a terme les activitats i aconseguir un treball en xarxa de tota la
comunitat educativa.
CENTRE: Ramon Pont 
ENTITAT: Fundació d'escoles diocesanes i parroquials del bisbat de Terrassa 

APRENENTATGE 
 

Foment de l'ús de la 
llengua oral en català.  

Habilitats organitzatives 
i de cooperació. 

Empatia, responsabilitat, 
iniciativa i autonomia.  

 

NECESSITAT SOCIAL 
 

El projecte és creat des de 
l'equip de  

Pastoral del centre per 
atendre les  

necessitats socials de 
l'alumnat i  

fomentar el servei 
comunitari. 

SERVEI 
 

Organitzar i portar  a terme 
diverses  activitats 

d'apadrinament entre 
l'alumnat de 3r d'ESO i P-4  

d'Educació Infantil.  
 



MALABARS  COMPARTITS 
CENTRE: INSTITUT J.M.ZAFRA 
Realitza el Servei: Alumnat de 3r d’ESO 
Destinatari del Servei: Alumnat de 1r d’ESO 

 
TASQUES DE SUPORT ALS 

PROFESSORS D’EDUCACIÓ 
FÍSICA 
 

CONFECCIÓ DE MATERIALS 
PER FER MALABARS  
     (PILOTES I ROBES) 

 

DINAMITZEM UNA 
SESSIÓ D’EDUCACIÓ 

FÍSICA ON ES 
TREBALLA LA 

COORDINACIÓ  

MOSTRAR ASPECTES 
POSITIUS DELS ALUMNES 

A LA RESTA DE L A 
COMUNITAT EDUCATIVA 

 
FOMENTAR RELACIONS 

DE COMUNICACIÓ ENTRE 
ALUMNES DE 1r i 3r  

(RECOLZAMENT 
PROGRAMA TEI) 





   Som diferents, però som iguals 

Imatges: 

És un projecte final del Màster en Estudis Internacionals de Mitjans, Poder i 
Diversitat de la Universitat Pompeu Fabra que analitza la representació i els 
estereotips dels immigrants a la publicitat. Es pretén assolir el següent objectiu 
doble: (1) estudiar el lloc que ocupen les característiques racials a la publicitat i (2) 
reforçar l'autoestima i la identitat dels joves immigrants i amb diferents cultures, 
mitjançant una campanya de publicitat creada per ells mateixos. Per això, el 
projecte compta amb la participació de joves de 13 a 14 anys de la ONG AEIRaval. 
 
Les conclusions apunten a la presa de consciència que els joves immigrants no són  
representats i retratats per la publicitat com a persones d’igual pertinença cultural 
i/o racial que el prototipus caucàsic, i que són considerats diferents a altres joves 
europeus, malgrat que estiguin vivint i anant a l’escola a Barcelona, i fent tot el que 
correspon a un jove de la seva edat, independentment del seu origen.  

CENTRE: Universitat Pompeu Fabra 
ENTITAT: AEIRaval 

NECESSITAT SOCIAL 
Canviar el sentiment 
d’exclusió que genera 
sovint la publicitat per 

motius de raça i religió, i 
el prejudici de 

desigualtat social cap 
als immigrants 

APRENENTATGE 
Coneixement sobre 

l’autopercepció dels joves 
immigrants a Barcelona i 

construcció de nous 
paradigmes publicitaris a 

través de la seva 
experiència  

SERVEI 
 

Afavorir la inclusió social a 
través dels processos de 

creació de l’àmbit 
publicitari, reforçar 

l’autoestima i l’orgull propi, i 
i promoure valors 
d’interculturalitat 



Aplicació de l’ApS a la rehabilitació 
psicosocial en salut mental:

Imatges:

Des dels serveis de la Fundació Els Tres Turons, entitat que treballa des de
fa més de 30 anys per la promoció de la salut mental comunitària, s’aplica
el model metodològic de l’ApS als programes d’habilitació sociolaboral i de
promoció de la funcionalitat amb l’objectiu que, a la vegada que les
persones afectades per un trastorn mental desenvolupen processos de
recuperació de les seves habilitats, capacitats i competències, realitzin
també intervencions i accions de servei a la comunitat.
D’aquesta manera, aquestes persones (joves i adultes) ateses als serveis
socials i sanitaris de la Fundació passen de ser perceptores de suport i de
rebre un tractament individualitzat a ser agents actius de canvi que, com a
ciutadans de ple dret, treballen amb l’objectiu de donar resposta a
necessitats socials i de millorar les condicions de vida de la comunitat.
Aquestes accions promouen la ciutadania democràtica i participativa, la
lluita contra l’estigma envers la malaltia mental i la cohesió social.
CENTRE: Servei de Rehabilitació Comunitària Horta-Guinardó, 
Servei de Joves, Servei d’Inserció Sociolaboral
ENTITAT: Fundació Els Tres Turons

APRENENTATGE
Capacitació, habilitació 

sociolaboral i 
desenvolupament  de 

competències en diferents 
àmbits i /o especialitats 

(jardineria, forestal, cuina, 
imatge personal, etc...)

NECESSITAT SOCIAL
• Educació mediambiental per 

a nens i nenes
• Recuperació d’espais 

naturals comunitaris
• Accés a serveis d’imatge 

personal per a persones amb 
pocs recursos econòmics

• Alimentació saludable de 
persones en situació de 
precarietat econòmica

SERVEI
• Sessions d’educació 

mediambiental i de 
recuperació d’espais naturals 
#ProjecteCanSoler

• Serveis de perruqueria i 
imatge personal

• Elaboració d’àpats  amb 
persones sense recursos 
econòmics (Projecte 
BACuinetes Carmel)



Grans persones,
grans experiències

Imatges:

El projecte parteix de la necessitat, per una banda, que el col·legi té per propiciar entre
l'alumnat experiències de voluntariat, i que aquestes tinguin impacte tant a la comunitat
escolar com a la social de l'entorn del centre, però també en el seu procés d’aprenentatge.
Aquest projecte d'APS esdevé una pràctica d’aprenentatge perquè és un servei que sorgeix
per donar resposta a una inquietud del nostre col·legi per desenvolupar valors i actituds dels
joves fora de l’aula.

Per una altra banda sorgeix la necessitat, a la residència geriàtrica del barri del col·legi, de
comptar amb un equip de voluntaris que ajudin els professionals de l'entitat a fer algunes
accions concretes amb els avis. Així s’uneixen esforços per tirar endavant un projecte comú.

Amb el projecte "Grans persones, grans experiències" s’ofereix un espai d’interrelació entre
l’alumnat del col·legi Sant Domènec i els avis de la residència Les Alzines. Les persones
grans, gràcies a les seves vivències i experiències, aporten molt a les noves generacions
reflectides en els alumnes de 4t d'ESO, alhora que la comunitat educativa pot aprendre a
col·laborar amb les persones grans per tal de satisfer algunes de les seves necessitats, ja
siguin socials o afectives. I l'alumnat ofereixen un molt bon servei d'estimulació i
acompanyament als avis i àvies de la residència.

CENTRE: Sant Domènec de Guzman
ENTITAT: Residència d'avis Les Alzines

APRENENTATGE
Aprendre a viure i conviure en un 

entorn diferent a l'habitual, 
desenvolupant competències 

personals, socials i cíviques i fent 
un servei a la residència de gent 

gran Les Alzines.

NECESSITAT SOCIAL

Potenciar el coneixement mutu 
intergeneracional, enfortint les habilitats 

socials, comunicatives i emotives dels 
participants.

SERVEI
Activitats setmanals diverses: jocs de 

memòria, visites a exposicions i activitats 
de la ciutat, passejos, coneixement de 

vivències personals, tallers d'estimulació, 
etc.
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