
 

 

Sessió de treball amb Entitats de la Taula del 

Tercer Sector Social 

 

El servei comunitari i l’aprenentatge servei... 

 

Des del curs 2015-2016 el Departament d’Ensenyament està impulsant el servei comunitari 

per a l'alumnat de tercer i quart curs de la secundària obligatòria. Una acció que vol promoure 

que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en 

l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la 

comunitat.  

 

Es considera que l’aprenentatge servei (ApS) és la metodologia més adient per dur-lo a terme 

ja que es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a 

la comunitat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants es formen 

treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo.  

L’impacte dels projectes es reflecteix en: 

- Els nois i noies, que aprenen coneixements i competències curriculars així com actituds 

i valors cívics. 

- Les entitats i centres educatius, que estableixen noves aliances de treball en xarxa. 

- L’entorn, la comunitat i la qualitat de vida de les persones sobre les quals s’actua a 

través de les tasques de servei. 

 

Infinitat d’entitats del tercer sector poden oferir als joves, i a la ciutadania en general, una 

contribució educativa relacionada amb l’activitat que els és pròpia. A la vegada, participant i 

impulsant projectes d’ApS, les entitats poden rebre una ajuda per a assolir millor els objectius 

propis i difondre amb més eficàcia les finalitats i valors que defensa. 

 

Què pretenem amb la sessió? 

 

Iniciar un procés d’ideació de propostes de servei, tot partint de necessitats reals detectades 

per les entitats, que ofereixin experiències formatives als joves.  

 

Com treballarem?  

 

La jornada es concep com una sessió de treball en que es combinaran les explicacions 

teòriques amb els processos de reflexius, de diàleg i de construcció conjunta del coneixement. 

 

 

 



 

 

 

 

Per saber-ne més... 

 

Pàgina web del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei 

http://www.aprenentatgeservei.org/  

 

Us recomanem la lectura de les guies pràctiques:  

 APS pau, drets humans i solidaritat. Noves propostes d'educació per a la justícia global 

 Com fer APS en les entitats? 

 Guia bàsica de butxaca: aprenentatge servei 

 Guia ApS i entitats socials  

 També podeu consultar el banc d’experiències 

 

Pàgina web del Departament sobre el servei comunitari 

 http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/  

 

Altres pàgines web:  

 Blog de la Roser Batlle https://roserbatlle.net/ 
 Centre Promotor de l’ApS al País Basc (Fundación Zerbikas) http://www.zerbikas.es/  

 Centre Promotor de l’ApS a Madrid http://aprendizajeserviciom.wixsite.com/apss-

madrid  

 Grup Promotor de l’ApS a València http://apscomunitatvalenciana.net/  

 Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAYSS (Argentina) 

http://www.clayss.org/  
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