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1 Model de fitxa pel disseny de projectes d'ApS

Pel disseny de les propostes de projectes de Tecnologia a través de metodologies d'ApS s'ha
elaborat la següent fitxa, que pot ser útil per a tots els dissenys de projectes d'ApS en escoles.
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2 Referències  d'organitzacions  relacionades  amb  l'ApS  fora  de
Catalunya

En la fase de recerca d'experiències ApS, s'ha centrat  l'interès del  treball  en el  territori  de
Catalunya. No obstant, per comparar-ho amb l'entorn i aprofundir més en el coneixement de les
aplicacions  de  projectes  ApS,  s'ha  portat  a  terme  una  recerca  de  les  organitzacions  que
promouen la difusió, aplicació i millora d'aquesta metodologia. La recerca s'ha realitzat a tres
escales: a nivell estatal, europeu i de la resta del món, en concret, Amèrica, el continent amb
més recorregut.

2.1 A Espanya

Actualment a Espanya, paral·lelament al Centre Promotor d'ApS de Catalunya, coexisteixen
diverses organitzacions que vetllen pels mateixos interessos:

La «Zerbikas Fundazioa»,  l'homòleg vasc del Centre Promotor, destaca per la quantitat de
recursos que ofereix, molt semblant al del Centre Promotor de Catalunya. Entre altres tasques,
ofereix un servei de recollida i divulgació d'experiències d'ApS. La «Red española aprendizaje-
servicio (REDAPS)», creada el 2010, és una xarxa que engloba totes les associacions de les
províncies i  tot  i  que ja  s'escapa de la  temàtica d'aquest  TFM, també es destaca la  «Red
Universitaria  Española  de  Aprendizaje-Servicio  (ApS-U)»,  que  ofereix  un  espai  virtual  per
intercanviar opinions i recursos entre professorat universitari sense excloure el no universitari.

2.1.1 Grups promotors, associacions i blogs

• REDAPS: Blog de la Red Española de Aprendizaje-Servicio,  constituit  per 15 grups
impulsors  d'Aprenentatge  Servei  provinents  de  diferents  comunitats  autònomes.
Organitzen  trobades  anuals  per  intercanviar  experiències  i  fer  balanç  conjunt  dels
progressos. Posteriorment publiquen on-line les memòries de les trobades.

URL: http://aprendizajeservicio.net/

• Zerbikas Fundazioa: Centre Promotor de l'Aprenentatge i Servei Solidari al País Vasc.

Disposen  d'un  banc  d'experiències  accessible  online,  guies  pràctiques,  biblioteca,
videoteca i un blog d'últimes novetats entre els seus serveis.

URL: http://www.zerbikas.es/default.html

• ApSMadrid: Grupo promotor del Aprendizaje-Servicio de Madrid.

Disposen també d'un banc d'experiències, recursos i un blog amb notícies d'interès
sobre l'Aprenentatge Servei.

URL: http://aprendizajeserviciom.wix.com/apss-madrid

• ApS grup Comunitat Valenciana:

Grup  promotor  integrat  per  professorat  de  centres  educatius,  universitats,
professionals,  voluntaris  d'entitats  socials  i  tècnics  municipals  per  oferir  cursos  i
jornades d'intercanvi d'experiències per promoure l'Aprenentatge Servei.

URL: http://apscomunitatvalenciana.net/
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• ApS-U: Xarxa de professors, majoritàriament universitaris, que treballen en diversos
projectes  socio-educatius  i  que  col·laboren  per  compartir  i  investigar  sobre
l'Aprenentatge-Servei.

URL: https://sites.google.com/site/redapsuniversitario/

• Blog de Roser Batlle:

Blog  de  Roser  Batlle,  pedagoga,  emprenedora  social  i  una  de  les  impulsores  de
l'Aprenentatge  Servei  a  Espanya.  Es  poden  trobar  articles,  bibliografia,  vídeos
d'experiències d'Aprenentatge Servei, reflexions i diversos enllaços.

URL: http://roserbatlle.net/

• Programa de Innovación Aprendizaje-Servicio, Universidad de Zaragoza:

Grup  de  professors  de  la  Universitat  de  Saragossa  que  formen  part  d'un  projecte
d'innovació dedicat a desenvolupar i difondre pràctiques d'ApS.

URL: http://www.unizar.es/aprendizaje_servicio/index.html
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2.2 A Europa

Europa, en comparació amb Amèrica, té un llarg recorregut per realitzar en l'aplicació d'ApS.
No hi ha cap país que lideri aquesta iniciativa i, en conseqüència, cap d'aquests països té una
xarxa de parteneriat prou sòlida encara. Algunes de les referències que s'han pogut consultar
són:

2.2.1 Anglaterra

• GVI

Empresa dedicada a l'organització d'activitats de voluntariat. Disposen de 150 projectes
d'ApS arreu del món en els que es pot participar. Principalment destinat a gent jove.

URL: http://www.gvi.co.uk/

2.2.2 Alemanya

• Lernen dur Engagement: Netzwerk Service-Learning

Xarxa  d'escoles que promouen iniciatives  d'ApS.  Disposen d'assessors  i  promotors
locals per recolzar als nous impulsors de iniciatives. El seu lema és: «Fer quelcom pels
demés i aprendre'n».

URL: http://www.service-learning.de/index.php?id=13

2.2.3 Holanda

• Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

Centre  holandès  pel  desenvolupament  social.  Tenen  com  a  objectiu  promoure  la
participació  i  independència  dels  ciutadans.  Ofereixen  suport  i  assessorament
professional  a  organitzacions,  voluntaris  i  institucions  governamentals.  Una  de  les
seves àrees de interès és l'Aprenentatge Servei.

URL: https://www.movisie.com/

2.2.4 Suïssa

• Service Learning, apprendre en s'engageant

Centre de recolzament pel desenvolupament i aplicació de projectes d'ApS que ofereix
serveis  com:  presentacions  sobre  l'ApS  a  les  escoles,  assessorament,  xarxa
d'Aprenentatge Servei  i  formació contínua i  events relacionats amb la divulgació de
l'ApS.

URL: http://www.servicelearning.ch/
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2.3 A Amèrica

2.3.1 Estats Units

El  país  creador  i  impulsor  de  la  metodologia  d'ApS  disposa  de  moltes  organitzacions
relacionades amb la seva aplicació, promoció i divulgació. Disposa d'una xarxa molt sòlida.

• NYLC: National Youth Leadership Council.

Tenen com objectius crear un món més just, sostenible i pacífic amb la participació de
gent jove, escoles i comunitats a través de l'Aprenentatge Servei. Ofereixen formació a
joves, suport pels docents i divulgació de l'ApS.

URL: http://nylc.org/

• NCASL: National Coalition for Academic Service-Learning.

Organització  que  dóna  suport  als  centres  i  professionals  d'ensenyament  oferint
recursos i guies per arribar a liderar de manera sostenible l'Aprenentatge Servei com a
pedagogia atractiva per l'entorn de l'ensenyament.

URL: http://ncasl.org/

• National Service-Learning Clearinghouse:

Centre  de  recursos  d'Aprenentatge  Servei  dirigit  a  enfortir  els  programes  en  la
comunitat  i  els  centres  acadèmics.  Ofereix  serveis  de  recolzament  pel
desenvolupament de projectes, elabora materials i assessoria.

URL: https://gsn.nylc.org/clearinghouse

• California  STEM  Service-Learning  Initiative,  Science  Technology  Engineering  and
Math:

Organització  que  té  els  següents  objectius:  treballar  a  nivell  regional  i  estatal  per
augmentar  el  nombre  de  dones  i  altres  grups  socials  que  s'hagin  detectat  com a
minories en l'entorn de les enginyeries  per  que esdevinguin  enginyers  en un futur,
implementar metodologies d'Aprenentatge Servei, identificar possibles socis i construir
un equip de formadors que puguin donar suport als projectes.

URL: http://www.calstem.org/

• Campus Compact:

Xarxa formada per uns 1.100 docents i Universitats compromesos amb els fins socials
d'educació  superior.  Disposen  d'una  oficina  nacional  i  34  repartides  pels  estats  i
regions.  Ofereixen  recursos  i  assessorament  per  desenvolupar  les  competències
ciutadanes  dels  estudiants  i  forjar  llaços  amb  la  comunitat.  Organitzen  cursos  de
formació i atorguen beques.

URL: http://compact.org/

• IPSL, Study abroad + Service-Learning.
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Programa que  combina  estudis  acadèmics  amb serveis  a  la  comunitat  i  integració
cultural  per  a  oferir  als  estudiants  un  aprenentatge  significatiu  i  una  experiència
profunda.

URL: http://www.ipsl.org/

2.3.2 Argentina

El país sudamericà líder en l'implementació de projectes d'ApS i impulsor de iniciatives que
potenciin la transmissió d'experiències a la resta del continent.

• CLAYSS: Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario.

Tenen com objectius  promocionar  la  metodologia  d'Aprenentatge  Servei  a  Amèrica
Llatina, oferint formació a directius, docents i líders comunitaris.

URL: http://www.clayss.org.ar/

• Red Ibero americana de Aprendizaje Servicio:

Xarxa  fundada al  2005,  liderada per  CLAYSS i  NYLC formada per  74  organismes
governamentals, organitzacions de la societat civil, Universitats i organismes regionals
d'Amèrica Llatina, el Carib, Estats Units i Espanya.

Tenen una plataforma pròpia per usuaris per intercanviar recursos.

2.3.3 Xile

• REASE: Sitio de la Red de Aprendizaje y Servicio.

Xarxa solidària formada per professors, estudiants, universitats, escoles i agrupacions
civils  que  estiguin  interessats  en  la  metodologia  d'ApS.  Els  seus  objectius  són
desenvolupar,  sistematitzar  i  promoure l'enfocament  metodològic  d'ApS a través de
investigació i intercanvi d'eines i experiències entre els integrants de la xarxa. Aquests
es reuneixen periòdicament i redacten actes que publiquen on-line.

URL: https://reasechile.wordpress.com/
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2.4 Organitzacions internacionals

Com que l'intercanvi d'experiències i reflexions és una de les bases de l'Aprenentatge Servei, hi
ha  diverses  associacions  que  s'han  format  amb  l'objectiu  de  generar  aquests  espais  de
trobada. A continuació s'exposen les associacions que vinculen diversos països, principalment
europeus i americans.

• IARSLCE: International Association for Research on Service-Learning and Community
Engagement.

Organització sense ànim de lucre, fundada al 2005, que promou la recerca i reflexió
sobre  l'Aprenentatge  Servei  i  el  compromís  comunitari.  Té  una  revista  on-line
gestionada  per  editors  d'Estats  Units  en  la  que  es  poden  publicar  articles  de
investigació.  Entre  altres  iniciatives,  organitzen  conferències  internacionals
d'investigadors d'Aprenentatge Servei. 

URL: http://www.researchslce.org/

• IANYS: International Association for National Youth Service.

Fundada  al  1996,  aquesta  associació  es  marca  com  objectius  estimular  i  facilitar
l'intercanvi  d'informació  sobre  el  Servei  Nacional  Juvenil  i  l'Aprenentatge  Servei.
Organitza  conferències  bienals  en  les  que  participen  organitzacions,  delegats,
professors, investigadors, participants de projectes d'ApS i persones interessades de
tots els continents.

URL: http://www.clayss.org.ar/ianys/nov.htm

• The Talloire Network:

Associació internacional d'institucions compromeses amb el enfortiment de rols cívics i
responsabilitats  socials  de  l'educació  superior.  Ofereix  assistència,  recursos  i
connexions per formar xarxes de treball. Dedicada a l'etapa universitària.

URL: http://talloiresnetwork.tufts.edu/

• IJSLE:  International  Journal  for  Service  Learning  in  Engineering,  humanitarian
engineering and social entrepreneurship.

Revista  on-line  basada  en  articles  relacionats  amb  l'Aprenentatge  Servei,  des  de
programes, investigació i pedagogia vinculats a l'aprenentatge d'enginyeries. Un dels
seus objectius  primordials  és  fomentar  la  investigació  en  el  disseny  enginyeril  que
dirigeixi els seus esforços cap a la recerca de solucions pels problemes de comunitats
marginades.

URL: http://library.queensu.ca/ojs/index.php/ijsle/index
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