
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
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La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
ARIE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC  Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI (a partir 2007) Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI (fins 2006) Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aprenentatge Servei: una proposta d’educació en valors 
 
La finalitat d’aquest document es presentar un conjunt de resultats de recerca i d’innovació al voltant de l’aprenentatge 
servei, una metodologia pràctica d’educació en valors i per a la ciutadania que combina el servei a la comunitat amb 
l’aprenentatges de coneixements i valors. Els objectius bàsic que es busquen són: fonamentar teòricament 
l’aprenentatge servei, analitzar experiències rellevants  i impulsar accions per afovorir la seva implantació en el nostre 
sistema educatiu formal i no formal. L’amplitud d’objectius ens obliga a diferenciar els resultats de recerca d’aquells 
vinculats a la innovació. Pels que fa als primers –els de recerca– es presenten tres treballs complementaris per 
documentar i analitzar bones pràctiques d’aprenentatge servei: 1) l’estudi d’experiències realitzat conjuntament entre 
els protagonistes i els investigadors usant com a metodologia la etnografia històrica; 2) l’estudi etnogràfic en situació 
natural d’experiències paradigmàtiques en l’àmbit de l’aprenentage servei, i 3) la clasificació i anàlisi quantitatiu 
d’experiències properes a l’aprenentatge servei que s’han detectat en revistes pedagògiques de relleu. Aquestes 
recerques ofereixen un bagatge experièncial àmpli i obren camins per una reflexió teòrica més acurada. Pel que fa als 
objectius d’innovació es presenten en els annexos els següents treballs: la colaboració amb el Banc de Sang i Teixits 
de Catalunya per implementar una proposta d’aprenentatge servei, de la que es presenten uns materials didàctics; el 
desenvolupament amb Institut Municipal d’Educació de Mataró d’un pla per acordar experiències d’aprenentatge servei 
entre centres educatius i entitats de la ciutat; i finalment dos treballs sobre el lloc de l’aprenentatge servei en l’Educació 
per a la Ciutadania i, per una altra part, un treball de síntesi sobre la formació del professorat en la metodologia de 
l’aprenentatge servei.      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Service Learning: a proposal for education in values 
 
The aim of this document is to present a set of results from research and innovation centred around service 
learning, a practical method of educating in values and for citizenship which combines service to the 
community with the acquisition of knowledge and values. The document seeks the following basic objectives: 
to build the theoretical base of service learning, analyse relevant experiences and foster actions that promote 
its integration into our formal and informal education system. Due to the broad range of goals, we have 
differentiated the research results from those linked to innovation. With respect to the former – the results from 
research – we present three complementary studies documenting and analysing good practices in service 
learning: 1) the study of experiences carried out jointly between the subjects and the researchers, using a 
methodology based on historic ethnography; 2) the ethnographic study of paradigmatic experiences in natural 
situations in the field of service learning; and 3) the classification and quantitative analysis of experiences 
typical of service learning which have been discovered in leading educational journals. These research studies 
offer a broad experiential background and open the way for a more painstaking reflection on theory.  

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
As regards the innovation objectives, the following works are presented in the appendices: the cooperation 
project with the Catalan Blood and Tissue Bank to implement a service-learning proposal, from which a 
number of didactic materials are presented; the development along with the Mataró Municipal Institute of 
Education of a plan to establish service learning experiences between education centres and other entities in 
the town; and finally two works on the place to be occupied by service learning in the subject of Education for 
Citizenship, as well as a summary report on the training of teachers in service learning methodology.  
                   

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 



 
 

 
 

 
 

Aprenentatge Servei: una proposta d’educació en valors 
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Introducció 
 

Entenem que l’interès del projecte té a veure, en primer lloc, amb la novetat que 

representa aquesta pràctica pedagògica i en la poca implantació que té en els nostres 

centres educatius. Per altra banda, es tracta d’una eina pedagògica molt apropiada per 

treballar l’educació en valors, la ciutadania i el civisme. Però també és una proposta 

eficaç per assolir una adquisició de coneixements més activa i significativa. I, finalment, 

per participar en la millora d’alguns aspectes de la comunitat que així ho requereixen. 

Entenem també que és un projecte que combina equilibradament la recerca, que busca incrementar el 

coneixement pedagògic, amb la voluntat d’aplicació d’aquesta proposta a les nostres institucions 

formatives; és a dir, contribuir a un òptim desenvolupament de la realitat educativa. 

 



 
 

 
 

 

1. Aproximació a l’aprenentatge servei? 
Tot i la pluralitat d’experiències que poden incloure’s dins d’aquest gran paraigües que és l’APS, 

cadascuna d’aquestes amb accents i sensibilitats diferents, entenem que hi ha un cert grau d’unanimitat a 

l’hora de definir-lo com una activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge 

sigui de continguts, competències, habilitats o valors1. En l’APS es fonen intencionalitat pedagògica i 

intencionalitat solidària. Malgrat que és una proposta innovadora, és alhora una proposta que parteix 

d’elements prou coneguts: el servei voluntari a la comunitat i l’adquisició de nous aprenentatges. Definim 

aprenentatge servei com:  

 
“L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en 
el que els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de 
l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo”.2  
 

L’aprenentatge servei és doncs un projecte educatiu amb utilitat social. La seva principal aportació 

és vincular estretament en una sola activitat educativa ben articulada i coherent, dos elements que ja 

coneixíem, però que no sempre hem sabut fer jugar alhora: l’aprenentatge i el servei. La relació circular 

que s’estableix entre tots dos genera una nova realitat, que intensifica els efectes de cadascun d’aquests 

per separat. El sistema que es crea supera la suma de tots dos. L’aprenentatge millora el servei, el que 

s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció i permet donar un servei de qualitat a la comunitat. 

D’altra banda, el servei dóna sentit a l’aprenentatge, li aporta una experiència vital, el torna significatiu i 

permet extreure’n nous aprenentatges, tant en quant a continguts, competències i habilitats com en relació 

als valors i al canvi d’actituds que suposa en molts casos. En relació a aquesta definició d’aprenentatge 

servei, destaquem els trets característics d’aquest tipus de projectes: 

 

Aprenentatge servei en l’univers educatiu 

Els projectes d’APS són activitats que poden ser aplicades des de l’àmbit de l’educació formal, 

l’educació no formal i la tasca que duen a terme algunes organitzacions socials de la comunitat. També es 

considera que és possible treballar en les diferents edats i etapes educatives, sempre que s’adeqüi el nivell 

dels aprenentatges així com també el tipus de servei a realitzar. Si bé és cert que cadascun d’aquests 

orígens pot determinar el caràcter del projecte, concebem aquesta com una proposta educativa flexible 

que ha de poder donar lloc a diferents combinatòries. El més important però, és situar els projectes 

d’aprenentatge servei dintre de les possibilitats reals que ofereix la institució educativa. Buscar un temps i 

un espai concrets per l’aprenentatge servei dintre del conjunt d’activitats que es duen a terme en una 

institució educativa ajuda a donar-li consistència i entitat dintre del projecte educatiu del centre. 

 

Un servei per aprendre i col·laborar en el marc de la reciprocitat 

                                                           
1 Les idees sobre APS que es recullen al llarg d’aquest capítol es troben més àmpliament desenvolupades 
a PUIG, J. M.; BATLLE, R.; BOSCH, C. i PALOS, J.: Aprendizaje-Servicio. Educar para la ciudadanía. 
Barcelona, Octaedro i Fundació Jaume Bofill, 2006.  
2 Id,  p.22. 



 
 

 
 

La tasca que es realitza a través dels projectes d’aprenentatge servei s’espera que suposin un servei 

autèntic, un servei que respongui a necessitats reals de la societat i en la mesura que sigui possible, 

sentides per la comunitat. L’activitat ha d’estar vinculada a la percepció de dificultats sobre les que es pot 

intervenir i introduir alguna millora. L’aprenentatge servei parteix del convenciment que hi ha quelcom 

que es pot fer per millorar el medi. L’acció feta amb sentit permet transformar la realitat. Aquesta és una 

acció responsable, que parteix de la lectura informada de la realitat, que té com a rerafons el valor de la 

ciutadania activa, i que s’allunya d’intervencions assistencialistes o properes a la beneficència. El servei 

ha de partir d’una relació de reciprocitat defugint mirades paternalistes de qui realitza el servei respecte 

qui el rep. En cada cas concret, s’haurà de vetllar perquè sigui així, i perquè el grup tingui una 

consciència clara no només del que aporta, sinó també del que rep i del que aprèn en cada fase del procés.  

 

Un procés d’adquisició de coneixements i competències per a la vida 

Ja en relació a l’aprenentatge, els projectes d’aprenentatge servei han d’afavorir el 

desenvolupament integral de les persones que hi participen. No ens referim únicament a l’aprenentatge 

informal que pot originar qualsevol tipus d’acció o intervenció directe a la comunitat. Es tracta, de fer 

conscients, planificar i sistematitzar el conjunt d’aprenentatges que es posen en joc en cadascun dels 

passos d’un projecte d’aquest tipus. D’una banda, aprenentatges de contingut –fets, procediments i valors 

implicats en el projecte-, d’altres més relacionats amb competències i habilitats que suposa la realització 

d’un determinat servei a la comunitat, finalment actituds i valors que impliquen la posada en marxa de la 

proposta educativa en qüestió.  

 

Un pedagogia activa i reflexiva 

Aquest aprenentatge es fonamenta en una pedagogia de l’experiència. L’APS fa seva una manera 

d’entendre l’aprenentatge que es caracteritza per l’acció: “s’aprèn fent”. Una acció que en aquest cas surt 

fora dels centres educatius i hi torna en forma de reflexió, d’anàlisi i de pressa de consciència de la 

realitat. Aprendre a través de l’APS suposa fer, actuar, implicar-se. Així, l’adquisició de coneixements, el 

desenvolupament d’habilitats i l’apropiació de valors tenen el seu punt de partida en l’activitat. Una 

activitat que defuig l’activisme, el fer per fer, i que integra la reflexió com a component inherent a la 

pròpia pràctica. L’aprenentatge perquè sigui actiu i significatiu parteix de la problematització de 

l’experiència dels alumnes. És, per tant, un aprenentatge reflexiu. La pedagogia per projectes és un 

referent metodològic i ha estat una de les concrecions més extenses de l’aprenentatge servei.  

 

Una xarxa de “parteners” i instàncies de connexió i suport 

Resulta evident que per la seva pròpia naturalesa aquest tipus de projectes, requereixen d’aliances 

entre institucions i entitats de suport. Totes elles, treballant conjuntament, han de permetre combinar 

ambdues activitats –aprenentatge servei- per tal de donar una resposta de formació més integral i 

adequada. Dur a terme aquest tipus d’experiències requereix una intensa col·laboració entre el centre 

educatiu i l’entitat en què cristal·litzarà l’acció solidària. Es tracta d’una relació que no només permet 

planificar junts i compartir un projecte, sinó que també escurça distàncies entre l’escola i la comunitat i, 

en definitiva, incideix en la idea que el món educatiu i les entitats socials formen part d’una mateixa 



 
 

 
 

realitat. Treballar en xarxa passa a ser doncs un dels elements nuclears en projectes d’APS. Reconèixer la 

responsabilitat educativa compartida i establir vies per treballar conjuntament són punts de partida per 

aquest treball en xarxa. 

 

Activitats amb impacte formatiu i transformador 

Finalment, l’aprenentatge servei suposa un aprenentatge que atén al conjunt de les dimensions de 

la persona, tant pel que fa als aspectes intel·lectuals, afectius i de comportament. L’execució dels 

projectes d’aprenentatge servei intensifica la relació dels nens o joves amb altres membres de la seva 

comunitat, valora socialment la seva aportació, i incrementa d’aquesta manera la seva autoestima. De la 

mateixa manera, cada experiència de servei exigeix la pràctica de valors com la solidaritat, la cooperació, 

la responsabilitat, el diàleg i l’esforç. El punt de partida d’aquesta proposta apunta directament a una 

opció de valor: difondre la pràctica de la solidaritat i el compromís social com a contingut educatiu.3 

Parlem d’activitats doncs, d’important impacte formatiu i transformador, tant pel que fa al 

desenvolupament personal de les persones que hi participen, com pel que suposen en quant a  canvis en 

les institucions implicades i les millores en l’entorn sobre el qual s’actua. 

 

Fins aquí hem presentat els trets característics dels projectes d’aprenentatge servei. Considerem 

però, que definir l’aprenentatge servei suposa també comparar-lo amb altres pedagogies de l’experiència. 

Les pràctiques de participació comunitària permeten concrecions diferents i cal tenir clar que no totes 

cristal·litzen en experiències d’APS. A entendre aquesta diversitat, ens pot ajudar el gràfic desenvolupat 

pel “Service Learning 2000 Center”,4 on s’identifiquen els trets característics de diferents tipus de 

projectes. El model té dues coordenades: una relacionada amb el servei i l’altra amb l’aprenentatge. El 

resultat de la seva combinació són els quatre quadrants que presentem a continuació.  

El primer quadrant correspon a activitats d’alt nivell de servei a la comunitat però desconnectades 

dels aprenentatges que es plantegen els centres educatius. Com en el cas de moltes activitats de 

voluntariat, l’èmfasi està en el servei. El segon, correspon als projectes igualment preocupats en oferir un 

servei de qualitat i un aprenentatge sistematitzat. Aquest és el cas dels projectes d’aprenentatge servei que 

ens ocupen en aquest treball. El tercer quadrant és el que fa referència a projectes orientats bàsicament a 

l’aprenentatge de continguts curriculars específics, amb un baix nivell de servei a la comunitat. Algunes 

recerques i treballs de camp esdevenen clarament propostes d’aquest tipus. En darrer lloc, el quart 

quadrant inclou projectes de baixa qualitat de servei i d’aprenentatges poc sistematitzats. Iniciatives 

solidàries asistemàtiques en les que el servei està mal organitzat i en les que gairebé no hi ha oportunitats 

per aprendre ni tampoc per reflexionar serien les activitats representatives d’aquest últim quadrant. 

 

 

 
                                                           
3 Segons María Nieves Tapia (coodinadora del Programa Nacional de Escuelas Solidarias del Ministerio 
de Educación de Argentina), la solidaritat és el valor que s’ensenya però també la metodologia a través 
de la qual s’aprén TAPIA, M. N.: La solidaridad como pedagogía. El aprendizaje-servivio en la escuela. 
Buenos Aires, Ciudad Nueva, 2001. 
4 SERVICE-LEARNING 2000 CENTER.: Service Learning Quadrants, Palo Alto, C.A. 1996. 
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Com veiem el quadrant que es refereix a l’APS inclou un alt nivell del servei i l’aprenentatge és 

sistemàtic i integrat. A més, es distingeix d’altres aproximacions per l’intent de beneficiar, igualment, les 

persones que presten el servei –i que a través d’aquest fan un seguit d’aprenentatges– com als seus 

destinataris. En aquest quadrant s’inclouen tots els projectes que posen el mateix èmfasi tant en el servei 

que es presta com en l’aprenentatge que es produeix. L’aprenentatge es planteja com un aprenentatge 

conscient, sistematitzat, intencional i voluntàriament organitzat. El servei és un servei de qualitat, 

planificat i que parteix de necessitats reals de la comunitat. 

 
 
2. Objectius i dimensions de la recerca 
 
Les finalitats del projecte tenen una triple pretensió: incrementar el coneixement sobre l’aprenentatge 

servei, contribuir a implantar en els centres educatius formals i no formals experiències d’APS, i ajudar a 

desenvolupar les condicions teòriques i pràctiques per a la creació de llaços de partenariat entre 

institucions educatives i entitats socials que permetin el treball en xarxa arrelat al territori. Hem concretat 

aquestes finalitats en els següents objectius.  

 

I) Realitzar un treball de documentació i de relació amb professionals de relleu especialitzats en 

APS.  

Mantenir l’esforç informatiu i d’intercanvi de coneixements per tal que el projecte gaudeixi d’un marc 

teòric ric, ben fonamentat i adequat al seu desenvolupament.  

 

II) Documentar, analitzar i sistematitzar bones experiències d’aprenentatge servei. 

A partir d’un treball a realitzar amb metodologies etnogràfiques, d’un treball de seminari-taller amb 

professionals dels sistema educatiu formal i no formal que han liderat experiències d’APS i, finalment, a 

partir de l’avaluació del banc d’experiències properes a l’APS publicades en revistes educatives que hem 

aplegat gràcies a les anteriors convocatòries, ens proposem documentar, analitzar i sistematitzar bones 

experiències d’aprenentatge servei.  

 



 
 

 
 

III) Establir les bases teòriques i pràctiques per a la creació de vincles de partenariat i de treball en 

xarxa en el territori per tal de fer sostenible les experiències d’aprenentatge servei. 

A partir de dos processos d’innovació, el primer en una institució que pot oferir possibilitats de servei –el 

Banc de Sang i de Teixits de Catalunya– i el segon en un territori –procés liderat per l’IME de Mataró–, 

es pretén establir les bases teòriques i pràctiques per a la creació de vincles de partenariat i de treball en 

xarxa en el territori per tal de fer sostenible les experiències d’aprenentatge servei. 

 

IV) Desenvolupar models per introduir l’aprenentatge servei com a practiques en l’assignatura 

d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans que s’implantarà en l’ensenyament obligatori. 

A partir de l’anàlisi de l’experiència d’altres països, fer una proposta concreta per introduir l’aprenentatge 

servei com a practiques en l’assignatura de Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans i en altres 

moments escolars. 

 

V) Contribuir a desenvolupar un model de formació en aprenentatge servei, aplicar-lo i avaluar-lo. 

En col·laboració amb l’ICE de la Universitat de Barcelona, participar en el disseny i aplicació un model 

de formació en aprenentatge servei, aplicar-lo i avaluar-lo. 

 

VI) Contribuir a la consolidació del Centre Promotor de l’Aprenentatge Servei. 

Juntament amb les institucions que figuren com a cofinançadores i col·laboradores –i amb altres que 

formen part del Centre– contribuir a la consolidació de les diferents activitats del Centre Promotor de 

l’aprenentatge servei i a la creació d’una “xarxa” de persones, centres educatius i entitats socials 

interessades en l’APS. 

 

 

3. Resum dels resultats de la recerca 
Hem estructurat aquest resum dels resultats obtinguts en la recerca en relació als 

objectius proposats. Ens hem centrat en l’exposició dels resultats de recerca que ens han 

permés realitzar aportacions de caràcter científic. Per tant, no hem considerat en aquest 

document els resultats vinculats a la difusió de coneixements. Es per això que 

únicament fem constar les aportacions relatives als apartats que van del segón al cinqué, 

obviant aquí les relatives als punts primer i sisé. 

 

 

I) Realitzar un treball de documentació i de relació amb professionals de relleu especialitzats en 

APS.  

II) Documentar, analitzar i sistematitzar bones experiències d’aprenentatge servei. 

III) Establir les bases teòriques i pràctiques per a la creació de vincles de partenariat i de treball 

en xarxa en el territori per tal de fer sostenible les experiències d’aprenentatge servei. 



 
 

 
 

IV) Desenvolupar models per introduir l’aprenentatge servei com a practiques en l’assignatura 

d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans que s’implantarà en l’ensenyament 

obligatori. 

V) Contribuir a desenvolupar un model de formació en aprenentatge servei, aplicar-lo i avaluar-

lo. 

VI) Contribuir a la consolidació del Centre Promotor de l’Aprenentatge Servei. 

 

 

3.1 Documentar, analitzar i sistematitzar bones experiències d’Aprenentatge Servei. 

Seminari-Taller per l’estudi de bones pràctiques d’ApS 

• La recerca que hem portat a terme té una doble finalitat. Per una banda la reflexió pedagògica sobre 

bones pràctiques d’aprenentatge servei (APS) conjuntament amb l’impuls de la redacció d’articles que les 

descriguin i les sistematitzin. I, per l’altra, l’anàlisi de diferents experiències ja sistematitzades. 

• Es va convocar a tretze persones, de les que finalment set vàren culminar el treball, de diferents àmbits 

educatius amb experiències educatives consolidades (que es poden considerar d’ApS) per a reflexionar-

ne, sistematitzar-les, redactar-les i llegir-les en clau d’ApS a partir de la seva participació en un Seminari-

Taller.  

• El procés de la recerca podríem dir que té tres moments clau:  

1. Selecció orientada dels participants en la que ens vam posar en contacte 

amb les persones i els hi vam explicar la proposta. 

2. Obtenció de la informació i de les dades a partir de diferents sessions 

formatives i de treball en grup, que ha culminat amb la redacció de set 

aportacions que sistematitzen bones pràctiques d’ApS. 

3. Anàlisi sistemàtic de les experiències per a poder extreure’n unes 

conclusions (valorar els punts forts, els punts febles, els trets comuns, 

...). 

Amb tot això, podríem concloure que la recerca es correspon amb una etnografia 

històrica (en la que els protagonistes han col·laborat a partir de la seva 

experiència) però a la vegada, també es podria considerar com a recerca orientada 

a sistematitzar i avaluar les bones pràctiques d’ApS dels seus participants des 

d’una perspectiva qualitativa. 

 

Aportacions cintífiques 

 

 



 
 

 
 

 

A continuació adjuntem una taula resum amb els diferents assistents al Seminari-

Taller conjuntament amb l’experiència i la institució en la qual s’ubica: 

 

Assistents Experiència i/o Institució 

 JoanFran Algo pasa en la Meri (Unitat d’Escolarització Compartida a 

Ciutat Meridiana) 

Anna Duch Minyons i Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya 

Dani Cañero Fem Camí per les Pitiüses (Fundació Pere Tarrés) 

Elisenda Seras Vint anys de teatre en català a les escoles de Sant Vicenç dels 

Horts (Ajuntament de Sant Vicenç) 

Anna Ramis  Letters against torture (Acció dels Cristians per l’Abolició de la 

Tortura, ACAT) 

Joan Sanromà Donar veu a la memòria (IES Lluís Vives ) 

Maria Majó Auxiliars de Biblioteca (IES Thos i Codina de Mataró) 

Alba Vila La Murga (Escoltes Catalans) 

Teresa Casas Els joves i la recuperació de la memòria històrica (IES Nicolau 

Copèrnic i Montserrat Roig de Terrassa) 

Olga Alcaide Projecte Rius 

Maria Cobos i 

Immaculada 

Tubau 

Tutors de contes (CEIP La Monjoia) 

Xavier Serra Projecte Bicicleta a l’ESO (Escola Pia) 

Sílvia Lombarte Aprèn i treballa (Entitats especialitzades en el camp de la 

formació i la inserció laboral). 
 

 

 

Treballs etnogràfics per a l’estudi de bones pràctiques d’ApS 

• En el present exercici hem completat dos treballs etnogràfics que ens han permès 

descriure d’experiències d’ApS i fer algunes elaboracions teòriques temptatives per 



 
 

 
 

determinar alguns del elements pedagògics presents en aquesta mena d’activitats 

educatives. 
• Hem tancat acords amb dues institucions educatives per tal de documentar el seu treball en el camp de 

l’ApS: Programa “Nova Ciutadania” de l’Ajuntament de Mataró (Projecte Joves Guia) i El projecte 

“Concerts solidaris” de la Fundació Adsis. 

• Per a cada una de les experiències s’ha realitzat un treball de documentació basant-se amb l’observació 

directa, l’entrevista amb als protagonistes, la consulta de material, l’anàlisi fotogràfic i l’ús d’altres 

mitjans en el cas que sigui possible.  

• Analitzar la documentació obtinguda amb dues finalitats bàsiques: a) confegir una descripció acurada 

de l’experiència; b) a partir de la definició guia que s’ha elaborat, obtenir material empíric que ens 

permeti construir un model teòric sobre l’ApS. 

• El articles completat són: Pasa la Cabra. Experiencia de un concierto-solidario. (13 

pp) de l’experiència de la Fundació Adsis i Joves guia (16 pp) del Programa “Nova 

Ciutadania” de l’Ajuntament de Mataró.  
 
 

Aportacions cintífiques 

 

 

 
 
 
Analitzar les experiències acumulades en el banc de bones pràctiques d’ApS. 

• Partint dels resultats obtinguts gràcies als ajuts d’anteriors convocatòries, i una vegada culminat el 

recull de totes les experiències d’ApS publicades en els darrers 10 anys en revistes pedagògiques 

reconegudes, hem trobat un numero significatiu d’experiències variades i les hem pogut classificar en 

grans àmbits de servei. 

 

• S’han buidat les revistes Aula, Cuadernos de Pedagogia, Perspectiva Escolar, Guix, Kikiriki, Escola 

Catalana, Revistes, documents d’entitats de lleure, webs. 

 

• Així veiem que el 6‘89% de les experiències publicades en aquestes revistes d’educació son properes i 

tenen potencialitat de ser experiències d’aprenentatge-servei. Un cop detectades totes les experiències les 

he classificat per àmbits . Així es pot veure en quins àmbit hi ha una major abundància d’experiències.  

 

• Els àmbits són: acompanyament a l’escolarització, ajuda pròxima a altres persones, intercanvi 

generacional, medi ambient, participació ciutadana, mitjans de comunicació, patrimoni cultural, projectes 

de solidaritat i cooperació, i promoció de la salut. 

 



 
 

 
 

 

Aportacions cintífiques 

 

 
 

3.2 Establir les bases teòriques i pràctiques per a la creació de vincles de parteneriat i de treball en 

xarxa en el territori per tal de fer sostenible les experiències d’Aprenentatge Servei 

 

Projecte Donació de Sang i Educació per la Ciutadania 

• Juntament amb el Banc de Sang i de Teixits de Catalunya estem desenvolupant un projecte 

d’Aprenentatge Servei que vol: promocionar la donació de sang i oferir als nois i noies una experiència 

d’educació en valors i d’adquisició de coneixement i competències.  

 

• A partir del conjunt de propostes que vàrem fer en l’anterior convocatòria s’han obtingut resultats 

positius, tot promovent la donació de sang i oferint als nois/es una experiència d’educació en valors i 

l’adquisició de coneixements i competències.  

 

• Hem desenvolupat l’experiència en 4 entitats d’educació formal: La Salle Barceloneta, IES les Termes 

de Sabadell, CEIP Vall de Palau a St.Andreu de la Barca i al CEIP St. Miquel a Cornellà del Llobregat. 

Pel que fa a l’experiència en l’àmbit no formal, van realitzar-se en la Fundació Catalana de l’Esplai i la 

Fundació Pere Tarrés.  

 

• A partir de les notes de camp i els resultats que vam obtenir, vam poder constatar i crear el material 

necessari per dur a terme una formació molt més específica i clara, amb una intencionalitat educativa 

pensada des de l’inici. 

 

 

Aportacions cintífiques 

 

 
 

Desenvolupar una xarxa territorial per a l’ApS amb l’IME de Mataró 

• A més de participar juntament amb l’IME de Mataró i la Diputació de Barcelona en la creació d’una 

xarxa territorial de suport a l’ApS, hem iniciat i està previst continuar una experiència amb diferents 

objectius complementaris: realitzar una taca de formació amb professorat dels IES de Mataró i comarca; 

informar i formar a representats d’entitats socials que puguin oferir possibilitats de servei als centres; 

dissenyar propostes d’ApS; afavorir els mecanismes de relació entre institucions educatives i entitats 



 
 

 
 

socials; definir i posar un espai i una tasca professional destinada a implementar aquest processos de 

parteneriat i treball territorial en xarxa. 

• Els projectes que s’ha dut a terme durant aquest curs són els següents: “Cap entitat sense web”, “TIC 

sense edat. Perdre la por al mòbil”,  “Teatre: intercanvi generacional”, “Música solidària: Orquestra IES 

Alexandre Satorras”,  “Teatre: projecte d’intercanvi als instituts”, “Viu la ràdio”, Seminari 

d’Aprenentatge Servei, “Veu dels sense veu” i “Contes per als més petits”. 

 

3.3 Desenvolupar models per introduir l’Aprenentatge Servei com a practiques en l’assignatura 

d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans que s’implantarà en l’ensenyament obligatori. 

 

• Per assolir l’objectiu d’introduir l’Aprenentatge Servei com a pràctiques en l’assignatura de Educació 

per a la Ciutadania i els Drets Humans s’ha formulat una proposta concretada en el document Educación 

para la ciudadanía y aprendizaje –servicio en España (11 pp), que s’ha presentat al 10è Seminari 

Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, Buenos Aires, 30-31 d’agost de 2007. 

 

Aportacions cintífiques 

 

 
 

3.4 Contribuir a desenvolupar un model de formació en Aprenentatge Servei, aplicar-lo i avaluar-

lo. 

 

• Durant el curs 2006-07 s’ha continuat el seminari de treball de preparació de 

formadors d’ApS iniciat el curs anterior. La coordinació d’aquest seminari de treball és 

compartida entre un membre del grup d’investigació i un  membre de l’ICE.  

 

• S’ha dut a terme una revisió i ampliació dels materials didàctics disponibles per ser 

usar en els cursos de formació. També s’ha continuat recopilant experiències d’ApS 

aplicades a qualsevol àmbit educatiu. 

 

• Hi ha hagut un increment important en la implantació de projectes d’ApS vinculats a 

Plans d’Entorn Territorials: al llarg del curs s’ha participat en deu projectes. També 

s’han fet un seguit d’aportacions en diferents cursos de formació de mestres al voltant 

de la nova assignatura “Educació per a la ciutadania”. Aquesta col·laboració s’ha 

intensificat en les escoles d’estiu i s’ha concretat en conferencies o sessions puntuals. 

 



 
 

 
 

• Al mes de setembre de 2007, es va participar en el Congrés Internacional de 

Formació Permanent del Professorat amb la presentació d’una comunicació “La 

formación de formadores en el ámbito del aprendizaje-servicio”.  
 

 

Aportacions cintífiques 

 

 
 

 

4. Aportacions científiques 
 

 
 


