
Per què fer projectes d’APS en els centres 
educatius i les entitats? 

• Perquè contribueixen a millorar la formació 
integral i contribueix a l'èxit. 

• Els centres i entitats milloren els seus resultats i 
guanyen prestigi i reconeixement. 

•   Perquè els permet desenvolupar una activitat 
solidària que beneficia la comunitat. 



D’una iniciativa puntual a un projecte de 
centre o entitat 

• S’acostuma a partir d'una iniciativa fràgil i limitada. 
• L'equip directiu i una part significativa del professorat o 

professionals reconeixen i recolzen les iniciatives fins a aquest 
moment. 

• S'impliquen més persones, més experiències, més continguts 
curriculars o programes, i s'incideix en la definició de la 
metodologia i organització del centre o entitat. 

• Es desenvolupen diverses experiències al mateix temps, 
s'implica a bona part del professorat o professionals, es 
reconeix en el projecte del centre o entitat i, sobretot, forma 
part de la seva cultura. 

 



 
Qüestions a tenir en compte en el 
desenvolupament d’un projecte 

 • Des d'on iniciar un projecte d'aprenentatge servei? 
• Com idear un servei a la comunitat que sigui 

educatiu? 
• Com vincular els projectes d'aprenentatge servei al 

currículum? 
• Com atendre els detalls organitzatius i legals? 



Condicions per la consolidació de l’APS al 
centre o entitat 

• Existència d'un nucli innovador i impulsor 
• Reconeixement i suport de l'equip directiu. 
• Persones de referència i moments per programar i coordinar. 
• Conèixer i contactar amb entitats socials o centres educatius 

disposats a col·laborar. 
• Incorporar l'aprenentatge servei en els Projectes dels centres. 
• Optimitzar els detalls organitzatius i pedagògics. 
• Celebrar i difondre les realitzacions. 
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