
Entitats socials i 
aprenentatge servei: 

En xarxa en els centres educatius 



 

1. Per començar, tres bones pràctiques. 
2. Treball en xarxa i capital social. 
 



La necessitat social: difondre la tasca de les entitats 
socials 

Projecte Sense aixecar la mà 

Organitzacions 7.500 

Treballadors 100.000  
(2,8% població ocupada) 

Voluntaris 245.000  
(4,13% població de +16 anys) 

Usuaris 1.700.000  
(23% de la població) 

Volum econòmic 2,8% PIB 



El servei a la comunitat 
Alumnes de 2n de Batxillerat, realitzen a 
l'assignatura "Mitjans Audiovisuals", un 
programa de televisió sobre les entitats 
socials de la ciutat. 
 
L’aprenentatge: 
Competències periodístiques i tècniques 
en el camp de la comunicació; 
coneixements sobre les associacions i 
les seves problemàtiques; habilitats 
socials, sensibilitat, respecte, 
responsabilitat front als compromisos. 

INS Miquel Biada 
Amb diverses entitats de  

Mataró 

http://apsmataro.blogspot.com 

Projecte Sense aixecar la mà 



El treball en xarxa: 

Ajuntament 
(IME) 

Fundació 
Hospital + 

Televisió 
local 

Instituts Entitats 
socials 

Alguns resultats: 
29 entitats  socials de Mataró  

disposen ja d’un reportatge. 

Projecte Sense aixecar la mà 



La necessitat social: integració de la immigració 

Projecte Compartim Drets 

Catalunya 16% 
Barcelona 18% 
L'Hospitalet de Llobregat 23% 
Barrio La Florida 32% 
IES Eduard Fontserè 60% 



El servei a la comunitat: 
Alumnat de 3r d'ESO, en l'assignatura 
d'educació per a la ciutadania, divulga els drets 
humans entre les escoles de Primària del barri 
després d'una investigació a través de les 
entitats socials locals que vetllen per ells. 

L’aprenentatge:  
Coneixements sobre DDHH, sobre les entitats 
socials del barri, habilitats organitzatives i 
comunicatives ... 

IES Eduard Fontseré amb l’ Esplai La Florida 
L'Hospitalet de Llobregat  http://aprenentatgeserveifontsere.blogspot.com 

Projecte Compartim Drets 



Treball en xarxa: 

Escoles de primària del barri 
Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Entitats socials que defensen DDHH 
Entidad mujeres Entidad 

solidaridad 
Entidad 

mediación Entidad infancia 

Impulsors del projecte 
IES Eduard Fontserè Esplai La Florida 

Projecte Compartim Drets 



La necessitat 
social: millorar 
els resultats 
escolars 

Projecte Amics i amigues de la lectura 



El servei a la comunitat: 
Estudiants universitaris de Teoria de 
l'Educació ajuden a millorar la 
competència lectora i a gaudir llegint a 
alumnes de diversos centres de 
Primària i Secundària. 

L’aprenentatge:  
Competències professionals, 
coneixements pedagògics, habilitats 
socials, cíviques i personals. 

Facultats d’Educació de la Universitat de 
Barcelona juntament amb la Fundació ADSIS i el 

Consorci d'Educació de Barcelona 

http://www.aprenentatgeservei.cat 

Projecte Amics i amigues de la lectura 



 
• Facultat d’Educació 

Universitat 

• Fundació ADSIS 
 

• Consorci d’Educación de 
Barcelona 

Organitzacions 
i institucions • Escoles de Primària 

 
• Instituts de Secundària 

Centres 
educatius 

Treball en xarxa: 

Projecte Amics i amigues de la lectura 



Projecte 
APS 

Centre 
Educatiu 

Entitat social 

Adminis. 
Pública 

Famílies i 
barri 

Empreses 

Mitjans de 
comunicació La majoria dels 

projectes APS 
requereixen un 
treball en xarxa 
entre els agents 
educatius i socials de 
l'entorn. 

Treball en equip      Treball en xarxa 



Treball en xarxa      cooperar 

Informació 

Reconeixement 

Consideració 
Recolz
ament 

Connexió 

Cooperació 

Coordinació 



APS i capital social 
L’aprenentage servei fomenta 
el capital social en la 
comunitat 

 
Treball en xarxa 

Confiança i 
seguretat Valore i normes 



Millora del capital social 

1. En la participació i compromís 
dels joves, augmentant el 
voluntariat. 

2. En el coneixement mutu per 
part dels agents socials, creant-
se llaços de comunitat. 

3. En l'eficàcia de les actuacions 
de cada agent social, perquè el 
suport col·lectiu multiplica els 
bons resultats particulars. 



4. En el nivell cultural de la 
població perquè es difon en el 
territori la cultura pedagògica 
del professorat i del centre 
educatiu. 

5. En l'autoimatge i autoestima 
dels ciutadans, que veuen com 
es duen a terme millores 
concretes i tangibles en 
l'entorn, augmentant la 
confiança. 



6. En la comunicació 
intergeneracional, ja que es 
trenquen tòpics i es creen 
relacions més afectuoses. 

7. A la imatge pública de tots els 
agents educatius i socials implicats 
en el projecte. 

8. En l'activitat professional d'altres 
agents, com les empreses o els 
mitjans de comunicació. 



9. En la capacitat de la població per 
enfrontar-se a reptes ia 
adversitats, perquè es mobilitzen 
els recursos del territori. 

10. A la responsabilitat ciutadana, en 
col·locar la ciutadania dins del 
sistema educatiu i estabilitzar més 
enllà de les respostes de caràcter 
emocional i efímer. 
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