
 

Activitat organitzada pel Seminari de Formació de Formadors en Aprenentatge 
Servei de l’ICE de la Universitat de Barcelona 
Objectius 

 Presentar les virtuts educatives de l’ApS i incidir en el seus fonaments i 
enfocaments educatius i metodològics per a l’aprenentatge i 
ensenyament de continguts curriculars. Alhora, remarcar els elements 
diferencials amb altres enfocaments, com el voluntariat, el treball 
comunitari, la caritat, etc. 

 Analitzar el potencial dels projectes d’ApS per construir aprenentatges 
competencials, per desenvolupar el currículum de les àrees i per 
generar aprenentatges transversals. 

 Posar en valor els elements de reflexivitat en el procés metodològic de 
l’ApS. 

 Aportar elements de reflexió sobre l’avaluació dels aprenentatges 
(moments, instruments...) i sobre el seu potencial per al canvi 
metodològic i per a la consolidació dels projectes en els centres.  

 Aportar idees, valoracions i experiència des de funcions i 
responsabilitats diferents (equips directius, centres de recursos, 
entitats, etc.), ressaltant els aspectes forts i els febles.  

 

Programa 
16.45 - 17 h. Inauguració i presentació de la Jornada  
17 - 17.30 Conferència: «Què és l’aprenentatge servei i quines son les seves 
virtuts». J. M. Puig 
17.30 - 18.15 Taula rodona:  «Aprenentatge servei i desenvolupament 
curricular» 
 * L’aprenentatge servei i la millora de les competències. Josep Palos 
 * La reflexió en l’aprenentatge servei. Marta Ballvé  
 * Orientacions per avaluar l’alumnat en les activitats d’aprenentatge servei.  
   Roser Batlle 
   Coordinació: Laura Rubio  
18.15 - 18.45 h. Debat  
18.45 - 19.30 Taula rodona: «Aprenentatge servei. Moltes oportunitats i alguns 
reptes» 
 * Des de la direcció del centre. Jordi Ibáñez. Institut Eduard Fontserè   
 * Des de les entitats. Maritza Buitrago. Plataforma Unitària contra les 
    Violències de Gènere 
 * Des dels serveis educatius. Raúl Manzano. CRP del Segrià  
   Coordinació: Laura Campo 
19.30 - 20.00 h  Debat  
20.00 Cloenda 
 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Educació. Edifici de Migdia I, 4a planta 

 

Inscripció gratuïta. 

Període d’inscripció: del 27 d’abril  al 25 de juny de 2015 

Per Internet: Formulari de matrícula 

Places limitades 

Certificació: 5 hores 

 

Informació i consultes  

A/e: icecursos@ub.edu  

Tel.: 934 021 024 

 

http://www.ub.edu/ice/mat/cursos/tpv/form-index.php?curs=90009300111415&tipus=matgr
mailto:icecursos@ub.edu

