anem a veure uns

exemples!
Cuidem el nostre parc

L’Anna, el Tito i els seus companys de parvulari estan col·laborant a mantenir bonic el parc
proper a l’escola. A classe estudien els animals,
les plantes, el valor que tenen i la cura que necessiten, i després es comprometen tot fent de
jardiners i de periodistes: contribueixen a plantar, senyalitzen les espècies i difonen el valor
del parc entre el veïnat.

Concert a la residència

L’Araceli, el Darío i els seus companys de 5è de
primària dediquen tot el trimestre de la classe
de música a muntar un concert a la residència
de gent gran propera al’escola. A classe preparen les cançons, assagen i aprenen a organitzar
un espectacle. I també aprenen a respectar les
persones grans i a relacionar-s’hi.

Cibermànagers

El Gabriel, la Joana i els seus companys de 4t
de l’ESO es converteixen en experts a prevenir
els riscos del mal ús d’internet. A classe de tecnologia aprenen a fer un ús correcte de les TIC,
tot protegint la pròpia identitat per després
compartir allò que han après amb els nens i les
nenes de 5è de primària.

t’animes?
Al nostre país hi ha molts grups de persones i institucions que impulsen
l’aprenentatge-servei al seu territori.
Si t’il·lusiona, pots contactar amb el grup més proper i organitzar alguna
activitat informativa o formativa per als pares i les mares, el professorat, les
entitats socials, etcètera. Aquí tens els teus contactes:
País Basc
Fundación Zerbikas
www.zerbikas.es, info@zerbikas.es
Catalunya
Centre Promotor Aprenentatge Servei
www.aprenentatgeservei.cat
centre@aprenentatgeservei.cat
Madrid
Grupo Promotor del Aprendizaje-Servicio
http://aprendizajeserviciom.wix.com/
apss-madrid
aprendizajeservicio.solidario@gmail.com
Comunitat Valenciana
Grup ApS Comunitat Valenciana
apscomunitatvalenciana.wordpress.com
esther.escoda@uv.es
La Rioja
Grupo ApS de La Rioja
esther.raya@unirioja.es
Galícia
Asociación Galega de Aprendizaxe-Servizo
susana.perez@apesasociacion.org
Almeria
Grupo ApS Almería
iprados@ual.es

Navarra
Colectivo Impulsor de AySS
nieves.ledesma@unavarra.es
Castella La Mancha
Grupo ApS de Castilla La Mancha
sonia.morales@uclm.es
Castella i Lleó
Grupo ApS de Castilla y León
sulum@psi.uva.es
Aragó
Grupo ApS de Aragón
parranz@unizar.es
Extremadura
Grupo ApS de Extremadura
marisa.lozano@grupored.net
Astúries
Grupo ApS Asturias
direccion@mardeniebla.org
Canàries
Red Canaria de ApS
apscanarias@gmail.com
Cantabria
Asociación ApS Cantabria
http://www.scoop.it/t/aps-cantabria/
cantabria.aps@gmail.com

Pioners en el món de
l’assistència personalitzada i
compromesos en el dia a dia
dels emprenedors socials.
www.zerbikas.es

www.europ-assistance.es

aprenem
i som
útils

què
és
l’aprenentatge-servei?
És una manera
d’aprendre mentre
fem algun servei
útil per als altres

Enfront d’una
necessitat social que
descobreixen en el seu entorn,
els nois i noies
emprenen una
acció de servei a
la comunitat i
això els ajuda a
L’aprenentatge servei
aprendre i
(ApS) uneix l’èxit educatiu i
aplicar
compromís social:
coneixements,
Mentre el practiquen, els
habilitats i
nostres fills i filles seran més
actituds.
competents, alhora que
millors ciutadans.

per a què
serveix?
als nostres fills

Afavoreix el seu aprenentatge i millora
el seu rendiment acadèmic ja que els nois
i les noies es motiven més quan troben
una utilitat social a allò que estudien.

i jo
què puc
fer?

al centre educatiu

És una magnífica forma de concretar
l’educació en valors i per a la ciutadania,
per dur a terme accions col·lectives que
promouen la reflexió, transformen la realitat i
milloren la relació entre l’escola i
la comunitat.
L’escola creix també amb
l’aprenentatge servei!

a la família

Els ajuda a responsabilitzar-se com
a ciutadans actius!

És una forma de viure els aprenentatges i
accions educatives més motivadores i que
més implicació demanen als nostres fills.

a la comunitat

Millora les condicions de vida de les
persones i intensifica el sentiment de
pertinença dels seus membres.
Creix la confiança de la població i es reforça
el voluntariat i la societat civil.

També pot inspirar una manera solidària de
passar el temps d’oci tots plegats, mentre
transmetem els valors familiars a través
d’accions solidàries.

1
valorar i
difondre
Si l’escola ja desenvolupa aquests
projectes, podem interessar-nos,
donar suport i celebrar els
resultats.
Sinó, podem animar el professorat
a iniciar alguna experiència breu,
fàcil de dur a terme i
motivadora per a tots.

3
inspirar-me

2
implicar-me
Col·laborar activament mentre som
coprotagonistes en els projectes.
Posar a disposició una mica del
nostre temps, coneixements,
contactes o recursos per dur
a terme el projecte.

Els pares i mares també podem
inspirar-nos en l’ApS quan estem
amb els nostres fills.
Compartint amb ells activitats solidàries
o de voluntariat també podem
estimular les seves habilitats socials,
els seus coneixements i
la seva responsabilitat.

4
aprendre
Els pares i mares també aprenem
a través dels projectes d’ApS
dels nostres fills.
Quantes coses podem descobrir,
ajudant els nostres fills!
Quants temes, ambients i
persones podem arribar a
conèixer gràcies a ells!

