
El servei en l’aprenentatge 
servei 



Voluntariat 
 
 
(molt servei i poc aprenentatge) 
 

Aprenentatge servei 
 
 
(molt servei i molt aprenentatge) 

Accions voluntàries 
esporàdiques 
 
(poc servei i poc aprenentatge) 
 

Treball de camp o de 
laboratori 
 
(poc servei i molt aprenentatge) 
 

menys                                     més 

APRENENTATGE 
m

en
ys

   
   

   
   

m
és

 

SE
RV

EI
 

Quadre inspirat en el SERVICE-LEARNING 2000 CENTER.: Service Learning Quadrants, Palo Alto, C.A. 1996 

Diferent d’altres pràctiques 



El servei 

• El servei és una activitat programada, d’una certa durada i 
amb un compromís sostingut per part dels participants.  

• Es basa en la detecció d'una necessitat real de l'entorn 
• Requereix un treball en xarxa amb altres entitats i 

institucions de la comunitat 
• Està inspirat en un sentit de reciprocitat, no de paternalisme 

o segregació 
• Realització d’una feina; consciència; gratuïtat; reconeixement 

de l’altre; i significació i satisfacció. 
 
 



 
Servei directe/indirecte 

 
•Sensibilització a la població 
Campanyes, festes temàtiques, difusió a través dels mitjans... 
•Denúncia i reivindicació 
Accions de reivindicació, cartes de protesta, lliurament de manifestos 
polítics 
•Compartir coneixements 
Ensenyar a altres els coneixements o habilitats que s’han aprés 
prèviament 
•Intervenció directa sobre problemes 
Accions directes al territori, amb persones,acompanyaments... 
•Recollida de fons per a causes socials 
Buscar diners, recollir béns per enviar, buscar cooperació al sector privat 



Tipus de servei 

• Medi ambient 
• Promoció de la salut 
• Participació ciutadana 
• Patrimoni cultural 
• Intercanvi generacional 
• Ajuda pròxima a altres persones 
• Suport a l’escolarització 
• Solidaritat i cooperació  
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Medi ambient 

 
•Recuperació de zones amenaçades o deteriorades 
•Apadrinament de rius, boscos, etc.  
•Estalvi energètic 
•Protecció o cura de la flora i fauna d’un territori 
•Senyalització de camins 
•Sensibilització mediambiental de la població 
•En relació amb els horts escolars 
•.... 



 
Promoció de la salut 

 •Difusió d’estils de vida saludables 
(alimentació, adicions, exercici físic, 
mesures d’higiene, etc.)  
•Campanyes de donació de sang 



 
Patrimoni cultural 

 
•Tasques de conservació del patrimoni 
arquitectònic 
•Rutes turístiques 
•Activitats de difusió i sensibilització sobre la 
riquesa cultural 



 
Intercanvi generacional 

 
•Recuperació de la memòria històrica 
•Acompanyament i projectes compartits 
•Intercanvi d’aprenentatges 

 



 
Suport a l’escolarització 

 
•Ensenyament de coneixement a altres 
•Parelles lingüístiques 
•Dinamització d’espais de la biblioteca 
•Padrins lectors 
•Ajudants de reforç escolar 

 



 
Ajuda pròxima a altres persones 

 
•Recolzament, acompanyament o ajuda 
directe a persones que tenen dificultats 



 
Solidaritat i cooperació  

 
• Campanyes de sensibilització amb l’entorn. 
Exposicions, vídeos, publicitat,... 
• Realitzar escrits a òrgans de poder 
• Explicar i difondre projectes a altres. 
•Elaborar algun material per una ONG o 
col·laboració directe en algun acte. 
• Campanya de Recollida de diners i/o 
materials. 

  
 



 
Participació ciutadana 

 
•Activitats interculturals 
•Teatre per la presa de consciència 
•Mobilitzacions i reivindicacions populars 
•Organització d’actes populars o socials 
•Col·laboració en entitats  
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