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L’aprenentatge servei,
una resposta al dret

a ser educat en la generositat



The Times, 4 de març de 1920
Eglantyne Jebb

Primera guerra mundial
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Primera Carta dels Drets de l’Infant - 1923. 

Declaració dels Drets de l’Infant - 1959

Convenció des Drets dels Infants
Nacions Unides – 20 de nov. 1989
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“L’infant ha de ser educat en el sentiment
que ha de posar les seves millors qualitats

al servei dels seus germans”

El dret a ser educats en la generositat
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INFÀNCIA
Espanya ocupa el cinquè lloc en benestar infantil 

entre els Estats de l'OCDE.
(Informe del Centre d’Investigacions Innocenti, d’Unicef)

Els infants, són el futur de la societat?
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Una obra de teatre en un hospital

Acció de neteja en una font bruta

Explicant contes Arreglant un jardí
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Un concert per als avis

SOLIDARITAT
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“Ningú no es mai tan pobre
que no pugui oferir res als altres”

Bariloche (Argentina)
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Aprenentatge-servei
Una resposta al dret de ser educat en la generositat



Guió

1. Imatges per pensar una mica

2. Què és l'aprenentatge servei?

3. Quins aprenentatges són possibles? 

4. Quins serveis són possibles? 

5. Què hi ha a Catalunya?



1.

Imatges per 
pensar una mica



Després del foc...

1. Imatges per pensar una mica



Contes per ràdio...

1. Imatges per pensar una mica



Els llibres viatgers...

1. Imatges per pensar una mica



2.

Què és 
l'aprenentatge 
servei?



Una definició...

L’aprenentatge servei és una 
proposta educativa que combina 
procesos d’aprenentatge i de servei
a la comunitat en un sol projecte
ben articulat en què els
participants es formen tot
treballant sobre necessitats reals
de l’entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo

2. Què és l'aprenentatge servei?



Combinació de dos elements...

No és una proposta totalment nova, sinó
una manera especial de combinar dos 
mètodes prou  coneguts en les 
pedagogies actives: 

l’aprenentatge a través de l’experiència

l’acció de servei a la comunitat

+

2. Què és l'aprenentatge servei?



La integració de les tasques de servei i els esforços
d’aprenentatge:

� transforma els dos components

� afegeix valor a cada un d’ells

� crea noves qualitats educatives pròpies del conjunt que 
ara formen servei + aprenentatge...

+ =

2. Què és l'aprenentatge servei?

Combinació de dos elements...



Treball de camp

(poc servei i molt aprenentatge)

Activitats voluntàries 
esporàdiques

(poc servei i poc aprenentatge)

Aprenentatge-servei

(molt servei i molt aprenentatge)

Voluntariat

(molt servei i poc aprenentatge)

menys més
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2. Què és l'aprenentatge servei?

Diferent d'altres pràctiques...

Adaptació de Service Learning Center 2000: Service Learning Quadrants, Palo Alto, C.A. 1996



S'assemblen, però no són el mateix

Diferent del "voluntariat"...

El voluntariat 1 objectiu
prioritari

L’APS
2 objectius
prioritaris

El servei a la 
comunitat

El servei a la 
comunitat

L'aprenentatge
que comporta+

2. Què és l'aprenentatge servei?



Algunes premisses...

� Moltes altres activitats i mètodes, que no 
tenen res a veure amb l’ApS, són necessaris.

� No ens imaginem un menú educatiu basat 
únicament en ApS…

� …però voldríem que fos una oportunitat 
educativa en algun moment de la vida dels 
infants i joves.

2. Què és l'aprenentatge servei?

Sense fonamentalismes...!



Aprenentatge i Servei

Joc lliure

Treballs de camp

Centres d’interès

Racons

Llegir sota un pi

Esport

Dolce fare niente Etcètera, etcètera

Projectes sense servei

2. Què és l'aprenentatge servei?

Totes les pràctiques educatives són útils...



Precursors

A començaments del segle XX, els autors americans Williams James i John Dewey
van establir els fonaments del que mes endavant s’anomenaria Aprenentatge 
Servei 

Al món actual...
Estats Units
Mèxic
Argentina
Xile
Colòmbia
Costa Rica
República Dominicana
Brasil
Regne Unit
Alemanya
Nigèria
...

2. Què és l'aprenentatge servei?

Els origens... 



Precursors a Catalunya

Segurament els podem trobar també a començaments del segle XX i a partir dels 
anys seixanta, en les persones que impulsaren els moviments de renovació
pedagògica, vinculats a l’Escola Nova o Escola Activa

2. Què és l'aprenentatge servei?

Els origens... 



Els fonaments...

� Una manera d'entendre la
ciutadania: basada en la participació
activa i la contribució a la millora de 
la qualitat de vida de la societat.

� Una manera d'entendre
l'aprenentatge: basada en la recerca, 
l'acció, la reflexió i la responsabilitat 
social.

� Una manera d'entendre l'educació en 
valors: basada en la vivència, 
l'experiència i la construcció d'hàbits

2. Què és l'aprenentatge servei?



Els requisits bàsics

Aprenentatge

Projecte Participació

Servei

Reflexió

2. Què és l'aprenentatge servei?

Perquè una pràctica educativa sigui APS 
només cal que reuneixi 5 requisits bàsics:



3.

Quins   
serveis  són 
possibles?



¿Qué s'entèn per servei a la comunitat?

3. Quins serveis són possibles?

jo nosaltres

els altres

L'APS reforça la descoberta de 
"l'alteritat", la generositat vers els altres

A
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El servei a la comunitat: 

� Es basa en la detecció
d'una necessitat real
de l'entorn

� Requereix un treball
en xarxa amb altres
entitats i institucions
de la comunitat

� Està inspirat en un 
sentit de reciprocitat, 
no de paternalisme o 
segregació

3. Quins serveis són possibles?



Tipologia de serveis

Medi ambient
Promoció de la salut
Participació ciutadana
Patrimoni cultural

Intercanvi generacional
Ajuda pròxima a altres persones

Suport a l'escolarització
Solidaritat i cooperació

3. Quins serveis són possibles?



Medi ambient
� Sensibilització als veïns i a l'entorn
� Informació/formació a infants més

petits o altres persones
� Promoció de l'estalvi energètic
� Reducció de residus
� Accions de reciclatge
� Conservació i neteja dels entorns
� Reforestació
� Prevenció de sorolls
� Protecció de la fauna o flora
� Traçat d'itineraris
� ...

Tipologia de serveis

3. Quins serveis són possibles?



Promoció de la salut
� Projectes de sensibilització i 

difusió de missatges de salut
� Projectes de compartir 

estratègies i hàbits saludables
� Projectes d'ajuda directa a 

persones amb problemes de salut
� Projectes de recollida de fons per

a causes de salut
� Projectes de denúncia de males 

condicions de vida i salut
� ...

Tipologia de serveis

3. Quins serveis són possibles?



Participació ciutadana
� Promoció del civisme
� Informació i comunicació
� Intervencions en el lleure o 

animació sòcio-cultural
� Difusió i promoció de la cultura
� Actuacions en habitatge o 

urbanisme
� Interculturalitat als barris i 

ciutats
� ...

Tipologia de serveis

3. Quins serveis són possibles?



Patrimoni cultural
� Conservació del patrimoni
� Recuperació de construccions

de valor históric
� Difusió i foment del 

coneixement del patrimoni
entre la població

� Col�laboració en projectes
arqueológics

� ...

Tipologia de serveis

3. Quins serveis són possibles?



Intercanvi generacional
� Projectes de recuperació de la 

historia local, "memoria viva"
� Projectes d'intercanvi, d'ajuda

mútua,"banc del temps"
� Cooperació en projectes comuns
� Promoció de activitats

intergeneracionales i de vida 
familiar

� ...

Tipologia de serveis

3. Quins serveis són possibles?



Ajuda próxima a altres persones
� Persones amb disminucions físiques
� Persones amb disminucions psíquiques
� Persones malaltes
� Víctimes de abusos o violència
� Persones amb problemes d'adiccions
� Persones amb problemes de soletat o 

aillament
� Persones amb dificultats

socioeconómiques
� Immigrants
� ...

Tipologia de serveis

3. Quins serveis són possibles?



Suport a la formació
� Repàs escolar i ajuda en els deures

de l'escola
� Acompanyament tutorial i 

orientació en els estudis
� Narració de contes
� Dinamització d'activitats lúdiques

amb plantejament compensatori
� Acompanyament a la immersió

lingüística
� ...

Tipologia de serveis

3. Quins serveis són possibles?



Solidaritat i cooperació
� Drets Humans / Drets dels

Infants
� Pau, desarmament
� Antiracisme
� Cooperació internacional
� Emergències i socors

internacionals
� Igualtat de gènere
� Ecologia a gran escala
� ...

Tipologia de serveis

3. Quins serveis són possibles?



4.

Quins 
aprenentatges 
són possibles?



Participar en experiències d’APS facilita el 
desenvolupament personal dels infants i dels joves, a 
través de l’adquisició de coneixements, competències i 
valors, alhora que promou la participació democràtica, el 
compromís cívic i l’ajuda als altres.

� Aprendre a conèixer
� Aprendre a fer
� Aprendre a ser
� Aprendre a conviure

4. Quins aprenentatges són possibles?

Des de l'educació formal i no formal...

Jacques Delors

Els quatre pilars de l’educació
Per al segle XXI



� Reptes o problemes socials
concrets, les causes i 
conseqüències…

� Associacions i persones
compromeses en la 
transformació social...

� Visió més realista del món en 
què vivim, proper o llunyà…

"Aprendre a conèixer"

4. Quins aprenentatges són possibles?



� Habilitats en la realització de
projectes: planificar, organitzar, 
gestionar, difondre, avaluar…

� Habilitats i competències
específiques del servei que es 
realitza…

� Afeccions i capacitats
individuals, posades al servei de 
la comunitat…

4. Quins aprenentatges són possibles?

"Aprendre a fer"



� Autonomia personal: 
autoestima, esforç, constància, 
autocrítica, tolerància a la 
frustració…

� Interiorització de valors i millora
de la coherència: solidaritat, 
responsabilitat, justícia, 
igualtat...

� Consciència crítica i voluntat de 
compromís...

4. Quins aprenentatges són possibles?

"Aprendre a ser"



� Capacitats per al treball en 
equip: dialogar, pactar, cedir, 
exigir…

� Actituds prosocials i hàbits
de convivència: comprensió, 
amabilitat, paciència, 
generositat...

� Habilitats comunicatives i 
d'expressió…

4. Quins aprenentatges són possibles?

"Aprendre a conviure"



5.

Què hi ha a 
Catalunya?



1. Moltes experiències 
d'escoles obertes a la 
comunitat i al món 

2. Un moviment associatiu
molt ric i divers, amb una 
gran tradició de voluntariat

3. Moltes iniciatives 
institucionals d'impulsar 
ciutats educadores i 
projectes educatius de 
ciutat

Punts forts...

5. Què hi ha a Catalunya?



1. Poca experiència consolidada 
de treball en xarxa entre els 
agents educatius

2. Poca experiència de vincular 
estretament aprenentatge i 
servei

Punts febles...

5. Què hi ha a Catalunya?



Ecoauditoria a l'aula

El servei:

Infants de Primària emprenen 
mesures correctores per al centre i 
per al seu poble contribuint a crear 
un entorn urbà més sostenible

L'aprenentatge:

Analitzar  i interpretar els consums 
energètics, tot aprofundint 
coneixements de ciències naturals, 
socials i matemàtiques, hàbits i 
actituds d'estalvi energètic.

Algunes bones pràctiques...

Experiència: Ajuntament de Sant Joan 
Despí + Centre Mediambiental L'Arrel

5. Què hi ha a Catalunya?



Joves-guia

El servei:

Adolescents de Secundària acompanyen 
adolescents nouvinguts, per tal 
d'ajudar-los a reforçar la seva 
autonomia i capacitat de relacionar-se.

L'aprenentatge:

Formació sobre l'institut, la ciutat, la 
comunicació i el tracte amb els altres, la 
immigració, actituds prosocials... Experiència: Ajuntament de Mataró + 

Instituts d'Educació Secundària

5. Què hi ha a Catalunya?

Algunes bones pràctiques...



Camps de treball

Experiència: Secretaria General de 
Joventut, entitats d'educació en el lleure, 
ajuntaments, Institucions gestores de 
patrimoni i de parcs naturals...

El servei:

Els joves contribueixen a recuperar  el 
patrimoni arquitectònic, cultural i/o 
natural del municipi

L'aprenentatge:

Coneixements sobre l'entorn natural i 
el patrimoni; habilitats organitzatives
i de treball en equip; actituds de 
respecte i conservació, tècniques i 
habilitats específiques del treball amb 
eines...

5. Què hi ha a Catalunya?

Algunes bones pràctiques...



Memòria Viva

Experiència: Ajuntament de Callús + 
Fundació Aplicació

El servei:

Infants i avis contribueixen a 
recuperar la història local del 
municipi, amb una dimensió
d'intercanvi intergeneracional

L'aprenentatge:

Coneixements històrics i culturals, 
habilitats en la comunicació, 
actituds de respecte vers la gent 
gran...

5. Què hi ha a Catalunya?

Algunes bones pràctiques...



Campanya de donació de sang

5. Què hi ha a Catalunya?

Experiència: Banc de Sang + CEIPS + IES 
+ Associacions de Temps Lliure

El servei:

Grups de nois i noies, s'impliquen 
activament en las campanyes de 
donació adreçades als adults.

L'aprenentatge:

Coneixements sobre la sang i la 
necessitat de donació;  habilitats 
organitzatives; tècniques de 
comunicació en la difusió de 
missatges...

Algunes bones pràctiques...



Connecta Jove

El servei:

Introduir a la informàtica a persones 
adultes del barri, ajudant-les a 
superar la "bretxa digital".

L'aprenentatge:

Coneixements d'informàtica; 
coneixements sobre la bretxa digital; 
habilitats en la comunicació i relació
amb els adults; estratègies 
didàctiques...

Experiència: Fundació Catalana de l'Esplai
+ Entitats socials o de lleure + IES + 
Associacions de veïns + Ajuntaments +
Empreses

5. Què hi ha a Catalunya?

Algunes bones pràctiques...
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