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Dades de l’experiència:
APQUA (Aprenentatge dels Productes Químics, els seus Usos i Aplicacions) és un projecte
educatiu dirigit a tota la població, centrat en els productes i els processos químics, i en el risc
que el seu ús representa per a les persones i el medi. El projecte es ve desenvolupant des del
1999.
Els objectius principals del projecte APQUA són:
-

Desenvolupar una consciència i una comprensió pública més grans sobre els productes
i processos químics i la seva relació amb les nostres vides.

-

Subministrar a les persones els coneixements i les eines necessàries per tal que puguin
prendre les seves decisions i participar d'una manera més responsable com a membres
d'una societat civil lliure i democràtica.

-

Promoure l'ús de principis i processos científics, i de l'evidència a l'hora de prendre
decisions.

Science Shop del projecte APQUA:
L'any 2008 es posa en marxa el programa "Science Shop", dedicat a respondre a les necessitats
de recerca, informació i formació de la societat en temes socio-científics, en general, i de
química, en particular. Es busca una combinació de Recerca i Educació amb Servei a la Societat.
Els objectius principals del Science Shop són:
-

Proporcionar coneixements i habilitats científiques a les persones i promoure les seves
interaccions vers la ciència.

-

Derivar les "necessitats" que sorgeixen de la comunitat que no estiguin relacionades
amb la ciència, a d'altres departaments o institucions que les puguin resoldre.

-

Establir relacions bidireccionals de suport i de transferència de coneixements entre els
universitaris, els investigadors, les empreses i les organitzacions ciutadanes.

-

El Science Shop d'APQUA promou el model formatiu d'aprenentatge servei -APSpretenent integrar l'aprenentatge acadèmic i la contribució a la millora de la societat
en les assignatures, pràctiques i projectes que sigui possible de cada titulació.

Gestió de residus urbans, formació ambiental i col·laboració en campanya de sensibilització
ciutadana a Tarragona.
El dia 28 de setembre s'inicià a l'ETSEQ un seminari pràctic (3 crèdits lliures) en què 30
estudiants de la URV van rebre formació tècnica sobre la gestió del residus urbans, campanyes
de sensibilització ambiental, i tècniques de comunicació amb adults; amb la finalitat de
participar com a voluntaris ambientals en la campanya de sensibilització ciutadana per a la
millora de la gestió domestica dels residus al municipi de Tarragona. Les actuacions a realitzar
en la campanya consistiran en informació de la campanya porta a porta en domicilis, en zones
estratègiques dels barris i en els locals d'associacions de veïns, en coordinació i amb el suport
de formadors ambientals de l'Ajuntament de Tarragona, dins del període octubre-desembre de
2009.
Aquesta iniciativa neix com a resultat de les inquietuds manifestades pels ciutadans i
representants veïnals al Science Shop (programa públic) del Projecte APQUA i s'organitza en
col·laboració amb l'Àrea de Medi ambient de l'Ajuntament, la Federació d'Associacions de
Veïns de Tarragona, la Federació d'Associacions de Veïns Segle XXI, i amb el suport de
l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). L'interès de totes les parts és sumar
esforços per a aconseguir l'objectiu comú de la millora de la gestió domestica dels residus al
municipi.
El Science Shop d'APQUA promou el model formatiu d'aprenentatge servei-APS- pretenent
integrar l'aprenentatge acadèmic i la contribució a la millora de la societat en les assignatures,
pràctiques i projectes que sigui possible de cada titulació. Les propostes d'APS pretenen dotar
de més significat social als aprenentatges acadèmics i formar en la responsabilitat social als
estudiants.
Els barris en què es desenvoluparan les actuacions en aquesta primera edició del seminari
seran Camp Clar, Torreforta, La Floresta, Riu Clar, Port de Tarragona, M. Cristina/Muralles
Ponent/M. de Poblet, Av. Andorra, S. Pere i S. Pau i S. Salvador/San Ramón. A més d'informar
als ciutadans sobre la gestió domèstica dels residus, els estudiants s'ocuparan de la distribució
d'informació impresa i cubells d'escombraries i bosses per a la segregació de residus.
http://wwwa.urv.net/noticies/diari_digital
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Aprenentatges que s'han donat:
Formació en la millora de la gestió dels residus urbans i en la seva gran importància per a la
preservació del medi ambient.

Descripció del servei:
Estudiants de la universitat han col·laborat com a formadors ambientals en una campanya de
sensibilització ciutadana per a la millora de la gestió domèstica dels residus al seu municipi.

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana
Matèries implicades: Medi Ambient, Ciències Naturals, Ciutadania
Nivells educatius: Universitat
Edats dels participants: 18-25 anys, 25-65 anys
Data d'inici del projecte: novembre 2009
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Alumnat de la Universitat Rovira i Virgili, Federació
d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), Federació d'Associacions de Veïns Segle XXI,
Ajuntament de Tarragona.

Dades de contacte:
Adreça: Ctra de Valls s/n 43007 Tarragona
Població: Tarragona
Comarca: Tarragonès
Telèfon: 977 55 80 58
Correu electrònic: apqua2@urv.es
Web: http://www.etseq.urv.cat/apqua

