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Experiència seleccionada en la modalitat de 
comunicació oral 

 
DADES DEL CENTRE  

Codi del centre  08903084 

Nom del centre  Servei Educatiu Baix Llobregat-6 

Localitat  Sant Vicenç dels Horts 

 
TÍTOL 

L’Aprenentatge servei com a metodologia per a l’Edu cació per la ciutadania en el 
context del Pla Educatiu d’Entorn a Sant Vicenç del s Horts 
 
BREU RESUM DE LA PRÀCTICA 

Projecte pilot iniciat en 2007-08 amb un grup d’anàlisi d’experiències d’ApS format per centres, 
entitats socials i representants de l’administració local de Sant Vicenç dels Horts i de la Florida 
(L’Hospitalet). En les sessions d’anàlisi s’identifiquen els punts forts i febles de les experiències 
d’ApS i s’apunten els elements i condicions que s’haurien de donar en un territori per facilitar el 
desenvolupament de projectes i activitats d’ApS com a metodologia d’E., per a la Ciutadania com a 
assignatura i com a projecte de centre. Simultàniament es fa un taller d’ApS per a professors i 
professionals d’entitats socials a Sant Vicenç dels Horts. 
Durant el curs 2008-09 els projectes es concreten en cada territori, en aquest cas en Sant Vicenç 
dels Horts.  L’objectiu es incorporar la metodologia de l’ApS en el currículum escolar a través del 
marc de l’Educació per a la Ciutadania i la contribució dels Plans Educatius d’Entorn. Es pretén 
identificar els elements forts de l’experiència a fi d’aportar orientacions que facilitin la incorporació 
d’aquesta metodologia a les activitats educatives dels centres i dels plans d’entorn. 
A Sant Vicenç es porten a terme un seguit d’activitats com ara: informació a equips directius sobre 
el projecte, disseny i inici de nous projectes d’ApS, elaboració d’un mapa d’entitats que fan o poden 
fer projectes d’ApS, seguiment, anàlisi i valoracions de projectes en desenvolupament, difusió dels 
projectes i valoració del projecte pilot i dels seus objectius. Per a dur a terme aquestes activitats 
s’ha format un seminari permanent sobre ApS format per professorat de la majoria dels centres 
educatius i s’ha creat una subcomissió del PEE de seguiment del projecte pilot. 

 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PRÀCTICA 

Curs acadèmic 2008-2009 

Punt de partida Projecte pilot del Departament d’Educació en conveni amb el Centre 
Promotor d’Aprenentatge Servei de Catalunya, el GREM i l’ICE de la UB.  
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Objectius • Incorporar la metodologia de l’ApS en el currículum escolar a través 
del marc de l’Educació per a la Ciutadania i la contribució dels Plans 
Educatius d’Entorn. 

• Identificar i desenvolupar projectes ApS. 
• Identificar i analitzar els elements febles i forts que faciliten el 

desenvolupament d’ApS. 
• Comprovar el potencial dels projectes ApS per treballar 

l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, per generar canvis 
metodològics i per crear treball en xarxa en el territori. 

• Assessorar i orientar a projectes. 
• Potenciar els projectes ApS a Sant Vicenç facilitant  intercanvi i 

difusió d’experiències 

Desenvolupament de 
l’experiència 

Projecte pilot iniciat en 2007-08 amb un grup d’anàlisi d’experiències d’ApS 
format per centres, entitats socials i representants de l’administració local 
de Sant Vicenç dels Horts i de la Florida (Hospitalet). En les sessions 
d’anàlisi s’identifiquen els punts forts i febles de les experiències d’ApS i 
s’apunten els elements i condicions que s’haurien de donar en un territori 
per facilitar el desenvolupament de projectes i activitats d’ApS. 
Simultàniament es fa un taller d’ApS per a professors i professionals 
d’entitats socials a Sant Vicenç. 
Durant el curs 2008-09 els projectes es concreten en cada territori. A Sant 
Vicenç es porten a terme un seguit d’activitats com ara: informació a 
equips directius sobre el projecte, disseny i inici de nous projectes d’ApS, 
elaboració d’un mapa d’entitats que fan o poden fer projectes d’ApS, 
seguiment, anàlisi i valoracions de projectes en desenvolupament, difusió 
dels projectes i valoració del projecte pilot i dels seus objectius. Per a dur a 
terme aquestes activitats s’ha format un seminari permanent sobre ApS 
format per professorat de la majoria dels centres educatius i s’ha creat una 
subcomissió del PEE de seguiment del projecte pilot. 

Treball competencial 
(metodologia/tipologia 

d’activitats/organització 
social)  

Veure annex  guia d’ús 

Grup de treball internivells i en xarxa amb incidència en la comunitat. 

Temporització Al llarg del curs 

Recursos humans i 
materials 

Professorat dels centres educatius, entitats socials i culturals, Serveis 
Educatius de Sant Vicenç i Regidoria d’Educació de Sant Vicenç dels Horts 

Valoració i conclusions Avaluació pendent 

Aspectes innovadors Foment de metodologia amb gran potencial de canvi metodològic que 
relaciona aprenentatge i servei a la comunitat de forma integrada generant 
treball en xarxa i cohesió territorial. 

Eficiència La consolidació de la conceptualització de l’Aprenentatge i Servei a la 
demarcació del Servei Educatiu Baix Llobregat-6 i el desplegament d’un 
seguit de propostes d’ensenyament i aprenentatge que incorporen aquesta 
metodologia tant a l’Educació primària com a l’Educació secundària amb 
una estreta vinculació a l’àrea d’Educació per a la ciutadania i el 
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desenvolupament personal. 

Criteris d’avaluació Nivell de desenvolupament i assoliment dels objectius dels projectes d’ApS 
i relació dels seus objectius amb els objectius d’E. Per a la Ciutadania. 
Nous projectes iniciats i sostenibilitat de tots per al curs proper. Grau de 
satisfacció dels implicats. 

 
 
AUTORIA DE L’EXPERIÈNCIA 

Coordinació  José Palos i Eduard Cirera 

Professorat 
implicat  

Bernadet Tort, Jaime; Casaponsa Martínez, Maria Teresa; Farregut Ferrer, 
Josep; Polo Morral, Ferran; Villa Ramos, Maximina; Higueras Ovejero, 
Patricia; Bellido Laprata, Mercedes; Vila Canut, Josefina 

 
 
CONTACTE 

Nom i cognoms  José Palos 

Telèfon  934035184 

Unitat  ICE de la UB. Servei Educatiu Baix Llobregat-6. Serveis Territorials al Baix 
Llobregat 

 
 
 


