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APS ALS CENTRES ACTUALS

•Servei comunitari projecte transversal 

•Desplegament de 5 anys 2020 a tots els centres 

educatius.

•20 hores anuals  10 h servei actiu en horari no 

lectiu.

•A 3r o 4t ESO.

•Adquisició de la competència social i ciutadana. 

•Programació curricular d’una o vàries matèries (C i 

V).

•Algunes activitats puntuals. 

REFERÈNCIES

IMATGE

QUE ÉS APRENENTATGE I SERVEI

• Metodologia pedagògica d’alt poder formatiu

• Combina en una sola activitat l’aprenentatge 

de continguts, competències i valors  amb 

servei a la comunitat.

CARACTERÍSTIQUES

•Per educació formal i no formal, totes les edats. 

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

reciprocitat. 

•Procés d’adquisició de coneixements i competències. 

•Una pedagogia de l'experiència/participació, la 

cooperació i la reflexió.  

•Treball en xarxa. 

•Té un impacte formatiu i transformador. 

IMPACTES QUE GENERA

PASSOS PER REALITZAR UN PROJECTE D’APS OBJECTIU GENERAL

Dissenyar una proposta de Servei Comunitari més 

potent que l’actual  per als alumnes de l’ESO, assolint 

les competències d’aquesta mitjançant la 

interdisciplinarietat, realitzant projectes de Servei 

Comunitari al llarg de tota la Escolarització́ Secundària 

Obligatòria, utilitzant la metodologia d’Aprenentatge i 

Servei. 

PER A QUÉ?

oNecessitat de canvi envers aquest tipus d’activitat. 

oAprenentatges més significatius per als alumnes. 

oAplicació actual molt puntual i en cursos superiors. 

oPoques hores d’intervenció. 

•Mitjançant Projecte transversal de Servei comunitari

conjuntament amb EF i Cultura i Valors.

•De més simple a més complex.

•Augment d’hores de ApS segons el curs.

•Competències i objectius de cada matèria i les del

servei comunitari.

•2 períodes d’intervenció i per curs, cadascun d’una

matèria.

•1r i 2n ESO  més observacional + servei comunitari al

centre.

•3r i 4t ESO servei comunitari + exposició final a altres

centres.

COM?

AVALUACIÓ

• 15% de la nota de cada matèria correspondrà al Servei 

Comunitari. 

• 25% Autoavaluació.

• 25% Diari de classe i entregues. 

• 50% Presentació final de cada període. 

• Recuperació: exposició + proposta d’ApS. 
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RELACIÓ AMB ALTRES METODOLOGIES

• Metodologia amb molts beneficis, tant per

alumnes com per les entitats col·laboradores.

• Proposta potent però difícil d’aplicar actualment

als centres.

• Necessitat de formar al professorat sobre

Aprenentatge i Servei.

• Necessitat de potenciar projectes d’aquest tipus

des de 1r ESO.

• Implicació per part del professorat en projectes

d’Aprenentatge i Servei. (Interdisciplinarietat).


