6es JORNADES D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE SERVEI
Divendres, 20 de gener de 16.00 a 20.30 h
El Centre Promotor
d’Aprenentatge Servei
convoca, des de la seva
creació i de forma
biennal, un espai de
trobada, reflexió
i diàleg entre persones
que, bé com a
professionals i com
a voluntàries, estan
interessades
i treballen en projectes
d’aprenentatge servei.

Com en edicions anteriors, amb aquesta sisena Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’APS pretenem 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 en el nostre territori. 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 doncs, objectius concrets de la Jornada d’Intercanvi d’Experiències:
· Generar idees i estratègies d’impuls de l’aprenentatge servei tant des de l’administració com des de centres educatius i entitats.
· Promoure la reflexió i el debat entre els centres educatius i entitats que apliquen aquesta metodologia de treball educatiu.
· Donar a conèixer bones pràctiques que s’estan desenvolupant tot donant
idees per la seva millora.
· 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.

Lloc:
CCCB (Carrer de Montalegre, 5 – 08001 Barcelona)
Per formalitzar la inscripció (gratuïta) cal omplir el formulari que
trobareu al web: www.aprenentatgeservei.cat
Places limitades.

Organitza:

6es JORNADES D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE SERVEI

Divendres, 20 de gener de 16.00 a 20.30 h

Programa de la jornada
16.00 h

Tallers formatius, recursos i reflexions*
· Proposem servei amb sentit als centres educatius
Laura Rubio, professora de la Facultat d’Educació (Universitat de Barcelona)
· Creem espais de reflexió en els projectes
Marta Ballvé, professora de l’Escola Mare de Déu dels Àngels (Barcelona)
· Treballem per projectes amb servei a la comunitat
Xus Martín, professora de la Facultat d’Educació (Universitat de Barcelona)
*Les places seran limitades per poder treballar en format taller i de manera pràctica. Aquest és un
espai opcional.

17 h

Presentació de la jornada
a càrrec d’Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill

17.20 h

Taula Rodona
“Com consolidar l’aprenentatge servei al territori? Estratègies des de
l’administració”
·
·
·
·

Participen:
El Servei Comunitari, una política del Departament d’Ensenyament
Gené Gordó, Subdirectora General de Suport i Atenció a la Comunitat
Educativa
Les entitats per la justícia global transformadores del territori
David Llistar, Director de Justícia Global i Cooperació Internacional
de l’Ajuntament de Barcelona
L’Hospitalet del Llobregat, l’impuls de l’ApS a l’Hospitalet com a estratègia
de convivència, cohesió social i participació
Jaume Graells, Regidor d’Educació de L’Hospitalet de Llobregat
La xarxa i el territori, Rafael Homet Diputat delegat d’Educació
de la Diputació de Barcelona

18.00 h

Conferència
· La comunitat i el secret de la formació
Josep Maria Esquirol, professor de filosofia de la Universitat de Barcelona

18.45 h

Pausa cafè i espai de pòsters

19.15 h

Analitzem i avaluem experiències per millorar-les
· Grup 1: Dis-capacitat
Col·legi Sant Gabriel (Ripollet)
· Grup 2: #desfemlesdesigualtats
Begoña Carrera, Akwaba (L’Hospitalet)
· Grup 3: Robossets de peluix que s’emocionen
Vicenç Cases, Col·legi Mare de Déu dels Àngels (Barcelona)
· Grup 4: Les construccions de pedra seca: un patrimoni desconegut i en perill
Josep Borrut, Escola Pau Casals (El Vendrell)
· Grup 5: Fem de mestres
Carles Codina, INS Montserrat Roig (Terrassa)
· Grup 6: Defensar idees a través dels curtmetratges!
Laura Riscos, Esplai Fontsanta- Fundesplai (Cornellà)

20.30 h

Tancament de la jornada

