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Aps 
APRENENTATGE I SERVEI – SERVEI A LA 
COMUNITAT 

 
QUÈ ÉS?  
 
Tot i la pluralitat d'experiències del projecte Aprenentatge i Servei-Servei a la Comunitat 
(APS), amb accents i sensibilitats diferents, hi ha un cert grau d'unanimitat en definir-lo com 
una activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts, 
competències, habilitats o valors. En l'APS es fonen intencionalitat pedagògica i 
intencionalitat solidària. És una proposta innovadora que parteix d'elements tan coneguts 
com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges. 
L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social. 
 
L’APS A LA SALLE MONTCADA 
 
El projecte d’ApS de La Salle Montcada té com a objectiu respondre a les necessitats i 
problemàtiques reals de l’entorn. És per això que es mostra obert a col·laborar amb 
qualsevol associació o entitat que dugui a terme la seva acció en el municipi sigui del camp 
que sigui: cooperació, l’assistència social, la cultura, la formació, el lleure, el medi ambient... 
Així doncs, hem col·laborat o col·laborem amb entitats tan diverses com Sin Teta hay 
Paraíso, la Fundació Catalònia, el Menjador Social El Caliu, el Casal de la Gent Gran, la 
Penya Barcelonista, els Castellers de Montcada i Reixac, els Contes d’en Sergi, l’AMPA de 
La Salle, Proide, la Fundació Comtal, Can Tauler, La Pastanaga… 
 
PER QUÈ EL FEM? 
 
Actualment, el departament d’Ensenyament obliga incloure el Servei a la Comunitat dins del 
currículum de l’ESO, però a les escoles de La Salle ja fa uns quants cursos que hem 
integrat aquest projecte perquè creiem fermament en els beneficis educatius que reporta als 
nostres alumnes, a més de fer-los agents actius de la millora social del seu entorn. 
 
METODOLOGIA 
 
Durant el primer trimestre del curs, aproximadament de setembre a desembre, els alumnes 
de 4t d’ESO realitzen un APS teòric investigant exemples de voluntariat duts a terme per 
alumnes d’altres cursos o centres i també endinsant-se en la realitat social i associativa 
pròpia de Montcada i Reixac. A més, a l’escola realitzem una mostra d’entitats per tal que 
els joves puguin conèixer algunes entitats de primera mà. 
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A finals de desembre o ja tornant de les vacances de Nadal els alumnes, en grups de 4, 
han d’haver decidit amb quina organització volen fer el seu voluntariat i haver acordat una 
proposta amb aquesta que satisfaci les dues parts. Els alumnes realitzaran el seu 
voluntariat entre els mesos de gener/febrer i juny. Un cop finalitzada la col·laboració, 
cada grup d’estudiants haurà de presentar una memòria escrita del projecte i fer-ne una 
presentació a la Sala d’actes de l’escola, a la qual hi podran assistir els familiars, 
representats de les entitats i també de l’Ajuntament 
 


