
L'Aprenentatge-Servei és una metodologia educativa que consistix
a aprendre fent un servei a la comunitat.

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. En alguns, a més,
estes pràctiques s'estan introduint com obligatòries en l'educació
secundària, al comprovar els resultats positius tant en termes
d'èxit escolar com de compromís social dels adolescents. També
des de l'educació no formal, de manera més o menys conscient,
es desenvolupa esta metodologia formativa que unix l'educació
en valors i l'aprenentatge d'habilitats per a aconseguir comunitats
més cohesionades, més solidàries.

Els actors de l'ApS són múltiples, cada un d'ells juga un paper
protagonista que permet la composició d'esta metodologia:

Els i les joves. En este cas este és el públic destinatari de les
accions d'ApS, però no seran els únics atés que la seua acció
repercutirà en la comunitat, en el seu entorn… en altres joves,
en adults, en el medi ambient, en la vida cultural, en col·lectius
amb especials dificultats…

Els educadors i educadores. Impulsen des dels seus àmbits
de coneixement i des dels curricula educatius l'accions d'ApS
dels estudiants. La diferència respecte a un altre tipus de
“voluntariat” està que l'ApS s'integra en els continguts curriculars
de l'ensenyança reglada.

La comunitat. És el context en el qual es desenvolupa l'ApS i
en ella es produïxen les sinergies més positives d'esta
medodologia.

Els facilitadors. El seu paper ajuda a posar en connexió a la
comunitat educativa (joves i docents) amb l'entorn ciutadà, allò
que denominem la comunitat. Els Ajuntaments, de manera lliure
i autònoma, han anat obrint espais a l'ApS actuant com a autèntics
catalitzadors d'esta metodologia educativa.

Dijous 25 d’abril
18 h. – 19.15 h.
La definició de l'Aprenentatge-Servei
Xus Martín García, professora de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat
de Barcelona. Membre del Grup de Recerca en Educació Moral (GREM).
19.30 – 20.30 h.
APS: algunes experiències pràctiques
Un grup de joves que participen en iniciatives d'ApS les explicaran

Divendres 26 d’abril
17.30 – 18 h. Inauguració de les jornades.
18 – 19.30 h.
Situació de l'Aprenentatge-Servei a Espanya i Europa
Roser Batlle Suñer. Pedagoga. Fundació Zerbikas i Centre Promotor ApS de
Catalunya.
19.30 – 20 h. Treball en grups
Objectiu: fer una valoració de l'ApS i definir intuïtivament el rol de cada sector
en el desenvolupament de les inicitives d’Aprenentatge Servei.
20 – 20.30 h. Compartim les conclusions dels grups de treball amb tots
els i les participants

Dissabte 27 d’abril
9.30 – 11 h.
L'Aprenentatge-Servei des de la perspectiva del
sistema educatiu i de les entitats socials
Javier Torregrosa Peiró, Director del Col·legi Salesià Sant Antoni Abad de
València. Grup Promotor ApS Comunitat Valenciana.
Claudi Parrell Ferrer, Cap d’estudis de l’IES Sucro d'Albalat de la Ribera.
Voluntariat informàtic.
Vicent Horcas López, Coordinador de pràctiques externes de la Facultat de
Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València. Projecte d’ApS
en el barri de Russafa.
Gabriel Deler, Educador social i mestre. Projectes d’ApS com a oportunitats
de millora: distintes experiències a Paterna.

11 - 11.30 h. Descans

11.30 – 12.30 h.
Les polítiques municipals de promoció de l'ApS
Lluís Esteve Garnés, Regidor d'Educació de l'Ajuntament de l'Hospitalet
del Llobregat
Bárbara Calderón Gómez-Tejedor, Tècnica de Cooperació al
Desenvolupament de l'Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Fuensanta Carrillo Carrión, Regidora d’Educació i Elisa Cremades
Verdú, Departament d’Educació de l’Ajuntament d´Ibi.

12.30 – 13.30 h. Grups de treball: Imaginem possibles ApS
Cada grup, organitzat per proximitat territorial (reunint en cada grup a
joves, docents, polítics, tècnics…) ha de fer propostes hipotètiques d’ApS
en el seu àmbit.

13.30 – 14 h. Compartim les conclusions dels grups de treball amb
tots els i les participants

14 – 15.30 h. Dinar

14 – 15.30 h. Mostra d'experiències d'ApS
Mentre dinem podrem conèixer diferents iniciatives d’ApS a partir dels
panells explicatius exposats.

15.30 – 16.30 h. Tallers
Taller 1:  Emprenentatge empresarial en l'aula
Associació d'Emprenedors de Torrent i l'Horta Sud
Taller 2: Claus metodològiques per a posar en marxa l’ApS en l’aula
Esther Escoda Porqueres, Professora del Departament de Treball Social
i Serveis Socials de la Universitat de València.
Taller 3:  Què ha de saber un entitat social si vol implicar-se en l’ApS
Fundació Horta Sud
Taller 4:  Què esperen els i les joves d’un ApS
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

16.30 – 18.30 h.
Empoderament i actoria social juvenil: la gent
jove, protagonista del seu context
Alberto Croce. Educador popular i mestre. Fundador i president de la
Fundació SES (Argentina).

18.30 h. Final de la primera part de les jornades.

En els últims anys, la xarxa JOVES.net que agrupa 16 ajuntaments
valencians que treballen coordinadament les seues polítiques
de joventut, ve realitzant unes jornades de reflexió i debat que
sota la denominació JOVES 3D - DEBAT, DIÀLEG,
DEMOCRÀCIA han abordat assumptes com ara les polítiques
de promoció de la salut dirigides a la joventut o els programes
d'inserció laboral i emprenentatge per a joves… ara, amb eixe
mateix format, buscant la participació de tots els actors implicats
en l'Aprenentatge-Servei volem celebrar una nova edició de les
jornades JOVES 3D per a difondre esta metodologia encara poc
estesa en el nostre àmbit.

Les jornades es dirigixen a professionals de les polítiques de
joventut i d'educació, a joves, a responsables polítics en matèria
de joventut, a entitats ciutadanes (significativament les juvenils)
i, molt especialment, a professors i professores.

Les activitats dels dies 25, 26 i 27 d'abril seran a
L’Espai - Edifici Metro – Av. al Vedat, 103 - Torrent

Dijous 23 de maig
Centre Jove del Mercat – C/ Major, 36 - Mislata
18 h. – 19.15 h. Com van anar els deures de les Jornades?
Posarem en comú el treball que els i les participants han fet des de les
Jornades i destacarem algunes de les millors propostes que s'hagen
elaborat.

19.30 – 21 h.
Aprenentatge-Servei: reflexió i anàlisi per a posar
en marxa els projectes
Pedro Uruñuela Najera, Inspector d’Educació i membre de la Red Española
de APS. Ha estat també Coordinador d’Educació en la Consejería de
Castilla-La Mancha, professor associat a la UNED i Subdirector General
de l’Alta Inspecció del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport d’Espanya.

Del 29 d'abril al 15 de maig. Este bloc equival a 5 hores de formació.
En les setmanes següents a les Jornades, les i els participants relacionats
amb el món de la docència han de treballar a partir dels continguts de les
mateixes mitjançant l'aula virtual que estarà monitoritzada per Jesús Martí
Nadal, pedagog i Coordinador del Departament de Joventut de l’Ajuntament
de Quart de Poblet.

Les propostes de treball que es plantegen són:
1.Transmetre en el seu entorn els coneixements
adquirits en les jornades (centre educatiu, tant en el cas de docents
com de joves; entitat social; ajuntament…)
2.Dissenyar una proposta viable d'ApS a partir de la seua
realitat quotidiana.



El descobriment a Espanya de l'Aprenentatge-Servei és
relativament recent, encara que les pràctiques solidàries
dels centres educatius i les entitats socials tenen una llarga
tradició al nostre país.

Moltes vegades, estes pràctiques solidàries arrelades
afegeixen objectius d'aprenentatge als objectius de servei
a la comunitat, però no es bategen 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 bé d'experiències de voluntariat,
valuoses en si mateixes. No són pròpiament aprenentatge-
Servei, perquè els falta el component de l'aprenentatge
intencional, però sens dubte són una bona base, un terreny
abonat.

A hores d'ara ningú sap quantes escoles, universitats o
entitats socials practiquen l'Aprenentatge-Servei en este
país. A menys que en este moment hi haja alguna
investigació en marxa és difícil aventurar l'abast de l'extensió
natural i espontània que està ocorrent, com sol passar
amb totes les propostes educatives que són exitoses, fàcils
i valuoses, però no obligatòries.

L’objectiu és facilitar el coneixement de la metodologia de
l'Aprenentatge-Servei per part de professionals docents,
joves, professionals de les polítiques de joventut, institucions
públiques i els seus responsables polítics i el teixit associatiu
de la comunitat, així com promocionar la posada en marxa
d'iniciatives concretes d'ApS en el nostre àmbit territorial.

Inscripció

Les jornades estan adreçades a:
· professorat
· joves 
· polítics 
· tècnics/ques de joventut i educació
· entitats socials

La inscripció és gratuïta i inclou el dinar del dissabte 27 d’abril.

En el cas dels docents de nivells no universitaris, el Centre de
Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de Torrent
depenent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la
Generalitat Valenciana certificarà esta activitat formativa (com
a jornada de 20h). Per a obtindre eixa certificació cal sol·licitar-
ho en el formulari adient moment de fer la inscripció i participar
en els tres blocs de les Jornades que es poden veure al programa.

La resta de participants obtindran la corresponent certificació
d’assistència de la Xarxa JOVES.net.

La inscripció s’ha de fer, omplint el formulari corresponent, des
de: www.joves.net/joves3d
Termini d'inscripció: fins al dia 19 d’abril.
Les places són limitades.

organitza:

col·laboren:

financien:

Formen el consorci de la xarxa JOVES.net els Ajuntaments d’Alaquàs, Albal,
Aldaia, Almussafes, La Pobla de Farnals, Mislata, Moncada, Paterna, Picanya,
Picassent, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella

El present projecte ha sigut finançat amb el suport de la Comissió Europea. Esta publicació és responsabilitat
exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l'ús que puga fer-se de la informació ací difosa.

Delegació d'Estudiants


