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Trajectòries educatives
Què hem après de les trajectòries educatives i la formació al llarg de la vida?

Què aporta l’aprenentatge servei a les trajectòries educatives? 

Projecte:

Aprenentatge Servei (APS)  

El Centre Promotor té l’objectiu de promoure l’aprenentatge servei a través de l’impuls de 
la recerca, la difusió, l’arrelament i la construcció d’una xarxa d’agents que cooperen. Des 
de l’any 2004, el Centre Promotor ha ofert suport, assessorament i formació a persones, 
centres i entitats que volen desenvolupar projectes d’APS.

Equip del projecte (2006-2014):

Laura Campo, Teresa Climent (directores/coordinadores); Núria Alós, Mia Balsells, Roser 
Batlle, Salvador Carrasco, Pilar Folgueiras, Mònica Gijón, José Palos, Catalina Parpal, Olga 
Pascual, Josep M. Puig, Anna Ramis, Laura Rubio, Manel Salvador i Carles Xifra.

Què ha motivat la nostra intervenció?

L’Aprenentatge Servei (APS) és una valuosa proposta d’aprenentatge significatiu amb uti-
litat social. Es tracta d’una metodologia educativa basada en l’experiència que combina 
processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un projecte ben articulat, en què 
els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals del seu entorn. Es tracta 
d’una eina molt útil per treballar la participació i els valors, que es pot dur a terme en totes 
les etapes educatives, tant d’educació formal com no formal.

INNOVACIÓ

Font: Imatge de “Mira qui parla! Experiències d’APS”

# educació no formal # centres educatius # aprenentatge

Idees força: 

Fer projectes solidaris en grups de joves els proporciona nous reptes i oportunitats, que 
són motiu de satisfacció quan s’assoleixen. En l’APS tothom hi surt beneficiat, no solament 
les persones destinatàries del servei (infants, persones adultes, veïns, persones grans...) 
sinó també els joves que l’impulsen: “el que guanyem, sobretot, és el que aprenem pel fet 
d’implicar-nos i dur a terme el servei.”

Fent projectes d’APS els joves posen en pràctica tot tipus d’aprenentatges competencials, 
com les habilitats comunicatives i personals perquè el servei els relaciona amb moltes 
persones diferents. També fa millorar la capacitat organitzativa del grup, perquè sense 
organització no es podria tirar endavant el servei a la comunitat.

A més, l’APS permet als joves aprendre significativament, reflexionar i aprofundir conei-
xements de tota mena, perquè els apliquen quan fan el servei a la comunitat. Al mateix 
temps, fa que complementin i millorin la seva visió del món, perquè el servei els enfronta 
a necessitats reals de persones reals.

L’APS possibilita també el descobriment del món de les entitats socials i les ONG del seu 
entorn immediat que treballen per millorar la societat. I, sobretot, fa que els participants 
s’adonin que és possible provocar canvis en el seu entorn a través de projectes solidaris.

A través de l’APS, es treballen els valors del compromís, la confiança i el treball en equip. 
Els joves creen projectes col∙lectius sobre la base que tots els membres del grup tenen 
coses positives a aportar i també una responsabilitat individual perquè el servei es dugui 
a terme amb èxit.

“ El Centre Promotor d’Aprenentatge Servei permet, d’una banda, acumular i  
difondre coneixement al voltant de les experiències i, de l’altra, donar a conèixer  
bones pràctiques inspiradores per a altres col∙lectius i entitats. És, per tant,  
un bon nexe d’innovació i intercanvi d’experiències i coneixement.”  

Lluís Marco i Trini Molist (COMISSARIS GENERALS DE MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA)  

El 2013 hi havia  
prop de 

800 
experiències APS 
consolidades  
a Catalunya

467 
projectes d’APS  
s’han presentat  
a les convocatòries  
2012-2013  
i 2013-2014

 
aprenentatgeservei.cat       

 
llista pròpia!        

 
@apscatalunya (#aps #aprenentatgeservei) 

 
Centre Promotor d’Aprenentatge Servei        

 
subscriu-t’hi!

Documents de referència:

Fes APS! Guia pràctica 
d’aprenentatge servei per 
a joves 

Com fer APS en els 
centres educatius? 

Mira qui parla! 
Experiències d’APS 
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H I  H A  C O L ∙ L A B O R A T :

Experiències d’Aprenentatge Servei

Fundació Jaume Bofill  *  Què hem après
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