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Què és l'aprenentatge-servei? 

 

L'aprenentatge-servei és una metodologia educativa que consistix a aprendre fent un 

servei a la comunitat, que unix l'educació en valors i l'aprenentatge d'habilitats per a 

aconseguir comunitats més cohesionades, més solidàries. A Espanya, l'aprenentatge-

servei (ApS) no és molt conegut, però en la resta del món, molts països ho estan 

promovent en el sistema educatiu des de fa prou de temps i s'han pogut comprovar els 

seus resultats positius tant en termes d'èxit escolar com de compromís social dels 

adolescents. 

 

El descobriment en el nostre territori de l'aprenentatge-servei és relativament recent, 

encara que les pràctiques solidàries dels centres educatius i les entitats socials tenen una 

llarga tradició en el nostre país. Moltes vegades, estes pràctiques solidàries afegixen 

objectius d'aprenentatge als objectius de servei a la comunitat, però no es diuen ni es 

reconeixen com a pràctiques d'aprenentatge-servei. Altres vegades, les pràctiques 

solidàries es duen a terme sense cap vinculació curricular o sense un objectiu formatiu 

molt precís. Es tracta més prompte d'experiències de voluntariat, valuoses en si mateixes, 

però no són pròpiament aprenentatge-servei, perquè els falta el component de 

l'aprenentatge intencional, però sens dubte són una bona base, un terreny abonat. 

 



                   
 

Què són els Grups promotors de l'aprenentatge-serve i i la Xarxa 

espanyola d'aprenentatge-servei? 

 

Des de fa alguns anys persones de distints àmbits (de la docència, de les entitats socials, 

d'ajuntaments) estan treballant per a difondre esta metodologia, impulsar la posada en 

marxa de noves experiències, compartir inquietuds i dubtes i crear, en definitiva, un espai 

de coordinació de tota aquella gent que considera que és interessant fer projectes 

d'aprenentatge-servei. 

En quasi totes les comunitats autònomes hi ha un Grup promotor de l'ApS que realitza i 

col·labora en accions de formació i dóna suport a aquelles iniciatives d'ApS que van sorgint. 

El conjunt de Grups promotors es coordinen entre si dins de la Xarxa espanyola d'ApS que 

és un espai d'intercanvi d'experiències i cooperació l'objectiu principal del qual és impulsar 

l'expansió d'esta metodologia. 

 

Per què interessa l'APS als ajuntaments? 

 

Els ajuntaments que impulsen iniciatives d'ApS estan comprovant que l'aprenentatge-

servei és una ferramenta molt vàlida per a lluitar contra el fracàs escolar i millorar la 

cohesió social en els seus barris i poblacions. I açò ocorre, fonamentalment, per dos 

motius: 

• En primer lloc, perquè fer un servei a la comunitat és un dels mètodes 

d'aprenentatge més eficaç, ja que els xics i xiques milloren la seua autonomia, el 

seu autoestima i troben sentit al que estudien quan apliquen els seus coneixements 

i habilitats en una pràctica solidària. 

• En segon lloc, perquè la majoria de projectes d'aprenentatge-servei requerixen la 

complicitat de l'escola o institut amb les associacions, ONG i institucions de la 

comunitat. D'esta manera, el sector educatiu i el sector social d'una població 

connecten i col·laboren, i es reforça la coresponsabilitat i ciutadania activa en eixe 

territori. 



                   
 

 

En síntesi l'aprenentatge-servei és valuós per les raons següents: 

• Proporciona una pràctica dels valors de ciutadania. 

• Potencia l'intercanvi horitzontal de coneixements. 

• Reforça el sentit de pertinença. 

• Reforça la coherència educativa. 

• Dóna resposta a necessitats reals. 

• Crea xarxa i millora la cohesió social. 

• Incrementa el capital social de la població. 

• Estimula la corresponsabilitat dels agents educatius i socials. 

 

L'aprenentatge-servei en les polítiques municipals i autonòmiques 

 
Propostes per a presentar els partits polítics que concorren a les eleccions locals i 
autonòmiques del 24 de maig del 2015. 
 

1. Promoure des de les Conselleries d'Educació i els seus organismes de formació del 
professorat accions de formació sobre la metodologia de l'aprenentatge-servei. 

 
2. Establir mecanismes d'assessorament i suport econòmic per al desenvolupament de 

les iniciatives d'aprenentatge-servei. 
 

3. Promoure des de l'Administració autonòmica i municipal accions de formació sobre 
ApS per a docents, entitats socials i personal tècnic de les administracions d'àmbits 
com a educació, participació ciutadana, joventut…  

 
4. Difondre en els mitjans de comunicació de titularitat pública d'àmbit local i autonòmic 

les experiències d'aprenentatge-servei que es realitzen en cada entorn. 
 

5. Organitzar trobades periòdiques per a l'intercanvi d'experiències d'ApS, el seu 
anàlisi i avaluació conjunta. 

 
6. Introduir com a criteri de baremació en les convocatòries locals i autonòmiques 

d'ajudes econòmiques a entitats socials la seua participació en experiències 
d'aprenentatge-servei. 

 
7. Crear i actualitzar un Banc d'experiències d'aprenentatge-servei, a nivell local i 

autonòmic, a manera d'inventari de referència.  



                   
 

 
8. Dedicar personal de manera específica a l'assessorament, impuls, seguiment i 

avaluació de les experiències d'ApS en l'àmbit corresponent, local o autonòmic així 
com a identificar necessitats socials i demandes de les entitats ciutadanes i posar-
les en relació amb la comunitat educativa. 

 
9. Estimular la creació de grups estables de promoció de l'aprenentatge-servei en 

l'àmbit local per a crear sinergies entre docents, entitats socials i administracions. 
 

10. Afavorir la cooperació entre diferents administracions (local, comarcal, provincial, 
autonòmica) per a facilitar la realització d'iniciatives d'ApS. 

 


