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#ApSMésQueMai  

 

Crida per a la realització de projectes  
d’Aprenentatge Servei i Servei Comunitari 

Curs 2020-2021 
 

 

El Centre Promotor d’ApS, amb la col·laboració d’Abacus, volem invitar-vos a participar 

en la Crida #ApSmésquemai destinada a promoure la realització d’activitats 

d’aprenentatge servei i servei comunitari durant el curs 20-21, un any complicat a causa 

de la pandèmia. 

Què proposem? 

Realitzar un projecte d’aprenentatge servei o de servei comunitari, respectant les 

mesures sanitàries que estiguin vigents i usant, si s’escau, sistemes virtuals o altres 

recursos per preparar l’activitat, aprendre el que calgui i desenvolupar el servei. 

A qui va adreçada? 

La Crida s’adreça a tots els centres d’Educació Primària i Secundària, així com a 

institucions de lleure i entitats socials que s’hi vulguin implicar.  

Què s’ha de fer per participar? 

Impulsar un projecte de les característiques descrites i enviar al Centre Promotor 

d’ApS la següent informació sobre el projecte: 

1. Dades de l’entitat i del responsable del projecte (Nom del centre, adreça, telèfon, 

mail i els comptes de que es disposi en xarxes socials; nom de la persona 

responsable i mail de contacte). 

2. Un breu resum del projecte (unes 15 línies) on es destaqui les activitats de servei, 
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els aprenentatges, les tasques de reflexió, de celebració i la col·laboració amb 

entitats socials. (Si el centre disposa d’algun vídeo sobre l’experiència, el pot 

adjuntar, encara que no és necessari per a participar). 

3. Un escrit individual o col·lectiu redactat per l’alumnat on s’expliquin les vivències, 

idees o emocions que els ha produït la participació en el projecte (entre una i 

dues pàgines). En cas que el text incorpori diversos testimonis, el conjunt no ha 

de superar les dues pàgines. 

On enviar la documentació i en quin termini fer-ho? 

La documentació s’enviarà vial mail al Centre Promotor d’Aprenentatge Servei: 

centre@aprenentatgeservei.cat 

El termini per lliurar la informació finalitza el dia 1 de juliol de 2021. Malgrat tot, es 

pot enviar la documentació des del mateix moment en que la Crida s’ha fet pública. 

Donat que es tracta de recollir testimonis de l’alumnat, convé fer-ho just en acabar 

l’experiència i, per tant, es pot enviar tant aviat com tingueu tancada l’experiència. 

Reconeixement 

La Crida no és un premi, sinó una proposta de mobilització i compromís del professorat 

i dels joves en uns moments complicats.  

També vol ser una proposta de difusió de bones realitzacions i, per tant, farem difusió 

de les experiències i les incorporarem al web del Centre Promotor d’ApS. 

Malgrat tot, voldríem reconèixer l'esforç realitzat amb 10 obsequis que constaran de 

dues aportacions: 

• Un lot de material escolar que proporcionarà Abacus. 

• Un val de 60€ que proporcionarà el Centre Promotor d’ApS, a bescanviar a la 

Cooperativa Abacus 

(Nota: Un mateix centre o entitat participant només podrà rebre un obsequi). 
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