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Apadrinar un riu!   
Els nens i les nenes de sisè, en les classes 
de ciències naturals i socials, estudien 
l’estat d’una part d’un riu proper. Després 
desenvolupen un projecte de conservació 
i millora, que expliquen als companys de 
l’escola i a l’Ajuntament del poble.  

Ensenyar a usar els ordinadors. 
Els joves de l’esplai s’han format com  
a professors d’informàtica bàsica i posaran 
en pràctica les seves habilitats comunicatives 
i d’ensenyament oferint cursos de noves 
tecnologies per a persones grans del barri.

Qui recorda?  
Els alumnes de 3r d’ESO fan una activitat 
de memòria històrica en la qual entrevisten 
persones de la ciutat que han viscut fets 
rellevants. Una vegada recollida i elaborada  
la informació, a més de cedir el material a 
una institució preocupada per la història local, 
munten una exposició i fan xerrades als seus 
companys.



Què és l’ApS?

L’Aprenentatge Servei  
és una proposta educativa que 
combina processos d’aprenentatge 
i de servei a la comunitat en un sol 
projecte ben articulat en el qual els 
participants es formen tot treballant 
sobre necessitats reals de l’entorn 
amb l’objectiu de millorar-lo.

L’Aprenentatge Servei és una proposta 
d’alt valor educatiu perquè… 

incorpora a l’educació una filosofia de 
l’altruisme, l’ajuda mútua i la cooperació.

es basa en l’acció directa dels nois i noies 
en la seva comunitat per millorar-la. 

requereix teixir una xarxa local de 
col·laboració per impulsar-lo.

Què és el Centre  
Promotor d’ApS?

El Centre Promotor d’ApS és una 
associació de persones físiques constituïda 
per impulsar l’aprenentatge servei. 

La seva finalitat és promoure l’estudi,  
la difusió, la formació, el desenvolupament 
d’experiències i la implantació al territori  
de l’aprenentatge servei.

En l’actualitat, a més de seguir contribuint 
a difondre l’ApS en qualsevol nivell i àmbit 
educatiu, és prioritari crear xarxes locals  
per l’arrelament de l’ApS.

El principal repte és coordinar les 
aportacions dels diferents actors  
–centres educatius, entitats socials,  
serveis educatius, administracions i ens 
locals– que han d’intervenir en cada 
municipi per crear una xarxa per l’ApS 
articulada amb les altres accions que 
conformen la Ciutat Educadora.

L’ApS a Catalunya*

2003  Arriba el concepte Aprenentatge Servei.

2004  Es crea el Centre Promotor d’ApS.

2004  Comença el procés d’estudi i difusió  
de l’ApS.

2007  Primera Convocatòria d’ajuts a projectes 
d’ApS impulsada pel Centre Promotor.

2008 El Departament d’Ensenyament impulsa 
l’ApS en els Plans Educatius d’Entorn.

2008  La Diputació de BCN inicia el recolçament  
als ens locals per implantar l’ApS.

2009 Fundesplai, Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya i altres entitats de lleure 
adopten l’ApS.

2014  Primeres accions de la Direcció de 
Justícia Global i Cooperació Internacional 
de l’Ajuntament de BCN per promoure 
l’ApS en les seves entitats.

2015  Decret del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat per implantar el Servei 
Comunitari en un termini de cinc anys.

2016  El Consorci d’Educació de BCN defineix 
una política d’impuls a l’ApS.

2016  L’Hospitalet rep el Premi Internacional  
de Ciutats Educadores per la seva política 
d’impuls a l’ApS.

2018  Es constitueix l’Associació Centre 
Promotor d’ApS.

* Breu resum que no fa justícia a moltes altres accions 
significatives i, sobretot, a l’esforç del professorat,  
tècnics/ques, voluntaris/àries, representants polítics i tants 
altres protagonistes de la implantació de l’ApS.


