
 

 

 
 

 
 
 
COM FUNCIONA BARCELONA?  
APS I SERVEI COMUNITARI 
 

Des del programa Com Funciona Barcelona?, proposem un projecte de comunicació i 
sensibilització ambientals combinat amb una diagnosi ambiental. 
 
L’objectiu és que el jovent sensibilitzi i generi impacte positiu en la societat, proposant-
los una mirada diferent sobre la sostenibilitat urbana. Les propostes d’APS permeten que 
l’alumnat entengui com funciona Barcelona i reflexioni sobre com els agradaria que 
funcionés, cercant un impacte positiu i una contribució a la realitat ambiental de la ciutat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEXT 
 
El programa d’educació ambiental ‘Com funciona Barcelona?’ de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona té per objectiu estendre la cultura de la sostenibilitat 
entre l’alumnat de tots els nivells educatius, des d’educació infantil fins a batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà, per tal que esdevinguin persones amb capacitat crítica i preparades per 
a l’acció. 
 
Per fer front als reptes que té la ciutat, el programa vol aportar eines, recursos i coneixements 
que ajudin a comprendre la importància del funcionament ecològic i sostenible de la ciutat 
a través dels processos, equipaments, infraestructures i instal·lacions que el fan possible. 

 
Les experiències d’APS del programa “Com funciona Barcelona?” han sorgit amb la necessitat 
de treballar la consciència ambiental amb més profunditat i establir un vincle més estret entre 
alumnat i les problemàtiques ambientals del context del seu centre educatiu.  
 

A QUI VA ADREÇAT 

Centres públics i concertats  

ETAPA 

ESO, BATX, PFI i post obligatoris 

DURADA 

Trimestral-quadrimestral 
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Les experiències APS tracten una o diverses temàtiques ambientals que es treballaran tant a la 
fase d’aprenentatge com en la de servei: durant la fase d’aprenentatge, s’aprèn sobre la temàtica 
i s’identifica el servei idoni a executar en el context educatiu; durant el servei, s’estableix una 
col·laboració amb alguna o diverses entitats territorials i s’executen les hores de servei per la 
comunitat per part de l’alumnat.  
 

OBJECTIUS 
 

 Estendre la cultura de sostenibilitat a la comunitat educativa 

 Adoptar una visió crítica de la problemàtica ambiental 

 Promoure la realització d’accions ambientals transformadores per la comunitat   

 
A QUI VA ADREÇAT 
 
Els APS del programa van adreçats tots els centres de secundària, batxillerat i cicles 
formatius de la ciutat de Barcelona. 

 
DURADA 
 
La realització de l’APS tindrà una durada trimestral-quadrimestral.  
En cas que un centre volgués participar per segon cop, es valorarà una participació més 
autònoma acompanyada per part de l’equip educatiu del programa.  
 

DESCRIPCIÓ 
 
Us acompanyem i assessorem en tot el procés, fent reunions abans, durant i després de 
desenvolupar-lo, participant en quatre sessions al centre educatiu o bé de manera telemàtica i 
oferint-vos recursos d’educació ambiental. Construirem conjuntament el projecte de servei 
comunitari! 
 

L’APS que es proposa consta de 10 sessions de treball destinades a l’aprenentatge de les quals 
el nostre equip educatiu us n’acompanya en quatre d’elles (en negreta a la taula detallada a 
continuació).  
 

Nº sessió Temàtica Descripció 

Sessió 1 Presentació de la 
temàtica 

Aquesta sessió es centra en donar informació sobre 
la temàtica i la percepció d’aquesta per part de 
l’alumnat.  

Sessió 2 Visita a un equipament/ 
instal·lació  municipal 

Es visita un equipament/ instal·lació municipal 
relacionat amb la temàtica 

Sessions 
3 i 4 

Treball a l’aula L’alumnat es divideix per grups de cerca 
d’informació.  

Sessió 5 Presentació/decisió del 
servei 

Exposició d’informació per part dels diferents grups 
i presentació d’exemples de servei a executar.  

Sessions 
6, 7 i 8 

Treball a l’aula Divisió del grup en comissions i preparació del 
servei.  

Sessió 9 Revisió del servei Avaluació i valoració grupal del servei a realitzar.  

EXECUCIÓ DEL SERVEI 
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El servei a realitzar pot ser definit pels propis participants durant el procés, o bé escollit inicialment 
per la direcció del centre educatiu. La tipologia de servei és molt diversa i és creada pel propi 
centre. Pot ser el disseny i execució d’una activitat d’educació ambiental, una visita guiada, una 
campanya de sensibilització i comunicació, un esdeveniment educatiu sostenible, una acció de 
sensibilització i recollida de residus, una acció vinculada a horts del barri, entre d’altres. Sempre 
que sigui possible, el servei involucrarà altres entitats ambientals i/o entitats veïnals que siguin 
properes al centre educatiu.  
 
La temàtica de l’APS pot ser sobre: 
 

 Canvi climàtic 

 Verd i biodiversitat 

 Prevenció i gestió de residus 

 Gestió de l’aigua 

 Transició energètica 

 Qualitat ambiental i acústica 

 Mobilitat sostenible 

 Alimentació sostenible 

 
Del total d’experiències d’APS realitzades el 80% correspondran a projectes de Servei 
Comunitari.  
 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
Els centres que s’incorporen al programa per al curs 2022-2023 han d’assistir a les següents 
sessions:  

 Sessió de reunió inicial (telemàtica): Es concretaran les dates, l’assignatura on es durà a 

terme l’APS, la temàtica, les persones responsables del centre educatiu al capdavant de 

l’experiència, principalment.  

 Sessions de suport durant tot el procés (telemàtiques): Es valorarà la realització de 

l’aprenentatge, la realització del servei, la cerca d’entitats col·laboradores, l’acció 

comunicativa de l’experiència.   

 Sessió de valoració final de l’experiència: S’emplenaran els formularis d’avaluació i 

s’enviaran telemàticament.  

 

QUÈ SE N’ESPERA 
 
S’espera que, en realitzar l’APS, el programa hagi contribuït a:  
 

 Enfortir la cultura de la sostenibilitat. 

 Promoure la innovació educativa, els processos participatius i la presa de decisions per 

part de l’alumnat.  

 Incorporar i involucrar en el dia a dia de l’alumnat i professorat la problemàtica 

ambiental.   

 Empoderar la capacitat d’afrontar reptes ambientals per part de la comunitat educativa.  

 Fer de l’alumnat el protagonista dels canvis.  
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 Augmentar la implicació de la comunitat educativa en la lluita ambiental. 

CONTACTE 
 
Susana Navarro 
Consorci d’Educació 
snavarro.ceb@gencat.cat 
 

Margarita Fuertes 
Departament de Programes i Equipaments 
Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
Medi Ambient i Serveis Urbans- Ecologia Urbana 
Ajuntament de Barcelona 
mfuertes@bcn.cat 
 
Berta Segura 
Coordinació APS programa Com Funciona Barcelona? 
aprenentatgeserveiCFB@bcn.cat 
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