5es JORNADES D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE SERVEI
Divendres, 7 de novembre de 2014

El Centre Promotor d’Aprenentatge Servei convoca, des de la seva
creació i de forma biennal, un espai de trobada, reflexió i diàleg
entre persones que, bé com a professionals i com a voluntàries,
estan interessades i treballen en projectes d’aprenentatge servei.
Lloc:
Escola Collaso i Gil (c. Sant Pau, 101, Metro: Paral·lel)
http://agora.xtec.cat/ceip-collaso/intranet/index.php
Per formalitzar la inscripció (gratuïta)
cal omplir el formulari que trobareu al web
www.aprenentatgeservei.cat
Places limitades.
Organitza:

Provença 324 - 08037 Barcelona
Tel. 934 588 700
centre@aprenentatgeservei.cat

www.aprenentatgeservei.cat

5es JORNADES D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES
D’APRENENTATGE SERVEI
Divendres, 7 de novembre de 2014

Com en edicions anteriors, amb aquesta cinquena Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’APS pretenem augmentar el bagatge experiencial, relacional i de coneixement
dels participants. A partir de la reflexió sobre aspectes
del nostre context actual que incideixen i condicionen
l’encaix educatiu i social; la presentació d’experiències
educatives d’aprenentatge servei reeixides; i l’anàlisi i el
debat sobre processos d’implementació i desenvolupament d’aquestes.
També volem facilitar l’intercanvi fluït entre persones i
institucions que se senten identificades amb aquesta
manera de pensar i enfocar l’educació, per nodrir i fer
créixer la xarxa APS.
Enguany, fa deu anys que l’aprenentatge servei va arribar a Catalunya i també volem que aquest sigui un espai
per reflexionar sobre la trajectòria i el futur d’aquesta
proposta.
Són doncs, objectius concrets de la Jornada d’Intercanvi
d’Experiències:
· Promoure la reflexió i el debat entre els centres educatius i entitats que apliquen aquesta metodologia de
treball educatiu.
· Donar a conèixer bones pràctiques que s’estan desenvolupant.
· Aportar elements de reflexió teòrica i metodològica
per millorar la implementació de l’aprenentatge servei en el nostre context educatiu i comunitari.
· Generar relacions i col·laboracions entre persones i
institucions que creuen en l’aprenentatge servei com
una forma concreta i eficient de treball per la participació democràtica i l’educació en valors.

Programa de la jornada
16.30 h: Recollida de material
17 h: Presentació de la jornada, a càrrec d’Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill
17.15 h: Reflexions “10 anys d’APS a Catalunya: Present, passat i futur”, a càrrec de Laura Campo, coordinadora
del Centre Promotor d’APS
17.30 h: Presentació d’experiències
1. ”Desperta!” de l’AEiG Xaloc (Minyons Escoltes i Guies de Catalunya)
2. “Medicaments: quin, quan, com” Grup de Treball de Ciències -APS d’Ed. Secundària de l’ICE de la UB
18 h: Conferència “Poètica 21, la paraula en acció. Una mirada de l’aprenentatge servei des d’EUA” a càrrec
de Dolores Perillán, coordinadora acadèmica d’aprenentatge servei a la George Washington University, EUA
19 h: Àgora d’experiències i reflexions, un espai d’intercanvi i aprenentatge en grups petits
1. Avaluació dels aprenentatges en els projectes d’APS, Lourdes Ruiz (Escola Pare Enric d’Ossó)
2. La transformació del centre a partir de l’APS, Anna Carmona (Escola Solc Nou)
3. L’APS en els camps de treball, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
4. Xarxes municipals a partir de l’APS, Joel Santiago (Sant Vicenç dels Horts)
5. Com millorar el parteneriat, Mariona Graell (UIC i GREM de la UB)
6. La transversalitat en els projectes d’APS, Lluís Albert (Escola Can Bessora)
7. Com articular una xarxa d’entitats en favor de l’APS, Toni Codina (Taula Tercer Sector Social)
8. Joves sensibilització i APS, Marc Alcaraz (Fundació Catalana de l’Esplai)
9. Avaluació dels projectes d’APS, Xus Martín (GREM de la UB)
10. L’APS i l’escola inclusiva, Jesús Arbués (INS Vilatzara)
11. Els projectes artístics d’APS, Lluís Vallvé
12. Del voluntariat a l’APS, Jaume Fabró (Escola FEDAC Sant Andreu)
13. L’APS en la formació d’adults, Àngel Marzo (FMRP)
14. El diagnòstic de necessitats, Mònica Gijón (GREM de la UB)
15. La implicació del territori en l’APS, Sara Maroto (Diputació de Barcelona)
16. L’APS i el barri, Jordi Ibáñez (INS Eduard Fontserè)
17. APS per la construcció d’una societat més justa i solidària, Georgina Casas (Lafede.cat. Organitzacions per
a la Justícia Global)
18. L’APS i l’aprenentatge al llarg de la vida, Anna Ramis
19. Les possibilitats de les entitats de salut en l’APS, Laura Rubio (GREM de la UB)
20. El treball de les emocions en els projectes d’APS, Marta Peró (Escola Sagrat Cor)
20.30 h: Cloenda

