
Provença 324 - 08037 Barcelona
Tel. 934 588 700
centre@aprenentatgeservei.cat
www.aprenentatgeservei.cat

Organitza:

4a JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE SERVEI

Divendres, 16 de novembre de 2012

Amb la col·laboració de:

Lloc:
La Fontana. Espai Jove
c. Gran de Gràcia, 190 (Entrada per la plaça del c. Santa Rosa)
Barcelona

Per formalitzar la inscripció (gratuïta)
cal omplir el formulari que trobareu al web 
www.aprenentatgeservei.cat 
abans del 12 de novembre de 2012.  
Places limitades.

Un espai de trobada, reflexió i diàleg entre 
persones que, com a professionals o com a 
voluntàries, estan interessades i treballen  
en projectes d’aprenentatge servei. 



Com en edicions anteriors, amb aquesta Quarta Jorna-
da d’Intercanvi d’Experiències d’APS el Centre Promotor 
pretén augmentar el bagatge experiencial, relacional i 
de coneixement dels participants. Ho farem a partir de 
la reflexió sobre aspectes del nostre context actual que 
incideixen i condicionen l’encaix educatiu i social; de la 
presentació d’experiències educatives d’aprenentatge 
servei reeixides; i de l’anàlisi i el debat sobre processos 
d’implementació i desenvolupament d’aquestes expe-
riències. També volem facilitar l’intercanvi fluït entre 
persones i institucions que se senten identificades amb 
aquesta manera de pensar i enfocar l’educació, per nodrir 
i fer créixer la xarxa APS.

Són objectius concrets de la Jornada d’Intercanvi 
d’Experiències:

• Promoure la reflexió i el debat entre els centres 
educatius i les entitats que apliquen aquesta 
metodologia de treball educatiu.

• Donar a conèixer bones pràctiques que s’estan 
desenvolupant a Catalunya.

• Aportar elements de reflexió teòrica i metodològica 
per millorar la implementació de l’aprenentatge 
servei en el nostre context educatiu i comunitari.

• Generar relacions i col·laboracions entre persones 
i institucions que creuen en l’aprenentatge servei 
com una forma concreta i eficient de treball per la 
participació democràtica i l’educació en valors. 

16.30h
Recollida de material

17h
Presentació de la jornada

17.15h
Presentació d’experiències 
 1.  Art als murs del parvulari
	 	 INS	Joan	Miró	-	Escola	Gornal	-	L’Hospitalet	de	Llobregat
 2.  Itinerari de paisatge amb codis QR
  Escola	Rosella	-	Viladecavalls
	 3.  Campanya del Banc de Sang
  CEIP	Pont	de	l’Arcada	-	Olesa	de	Bonesvalls
18h
Conferència
“L’aprenentatge servei, una manera actual de vincular educació, participació i acció”
a càrrec de Joan Subirats, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona

19h
Passeig per l’espai de pòsters i berenar

19.15h
Àgora d’experiències. Treball en grups per àmbits temàtics de les experiències presentades 
en format pòster:

• Ajuda entre iguals
• Descoberta i conservació del patrimoni cultural
• Intercanvi intergeneracional
• Medi ambient
• Participació ciutadana i comunitària

*Es poden presentar propostes de pòster fins el 31 d’octubre de 2012 

20.30h
Visionat de vídeo i cloenda 

Programa
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