Com és la relació de
partenariat?

“La Universitat arriba a la indústria, però rarament arriba
a la gent. Ens agrada aquest
projecte perquè pugueu veure
que hi ha una altra realitat,
per poder fer-ho arribar a
tothom”
(J.L.C., Associació de Veïns)

Participant en projectes
d’ApS promoveu:

◉social
La innovació, millora i transformació
conjuntament amb la universitat.
◉ El treball col·laboratiu entre estudi-

ants, comunitat i professorat generant coneixements nous que atenguin les necessitats
socials contribuint a la riquesa comunitària.

◉ El reconeixement del paper educatiu

de les entitats de l’entorn en l’educació d’una
generació de ciutadans i professionals amb fort
compromís social.

◉ El destinatari del servei pot ser qualsevol

col·lectiu, entitat, associació, ONG o institució,
la finalitat de les quals sigui la consecució de
l’interès general o comunitari.

◉ El professorat, els/les estudiants i les facultats
han de considerar les entitats socials com a socis
imprescindibles per a la correcta realització de
la seva tasca docent, discent i de recerca i, en
conseqüència, destinar els esforços que siguin
convenients a establir relacions de col·laboració.
◉ Les facultats han de posar els mitjans mate-

rials i personals per establir i mantenir relacions de col·laboració profitoses amb entitats
socials i anar construint una idea de campus
que les incorpori.

◉ L’estudiantat i el professorat han de respectar

les cultures de les entitats amb què col·laboren
i adequar els seus treballs a les necessitats
dels seus partners.

◉ La relació de partenariat ha de ser curosa
per tal de reportar beneficis a les parts i evitar
l’aprofitament inapropiat de cap d’elles.
◉ L’activitat que desenvolupi l’estudiantat ha
de ser sense ànim de lucre i, en cap cas, no
ha de ser susceptible de generar competència
deslleial en el sector professional.
◉ Es recomana que sempre que sigui possible,

els productes que se’n puguin derivar es posin a
disposició pública de forma gratuïta i respectant
l’autoria.

Com podeu concretar la
col·laboració?
La participació en projectes d’ApS es
vehicula:

◉Plantejant propostes d’experiències a la

universitat.

◉

Col·laborant amb els projectes que proposa la universitat.
En tots dos casos, i per tal que la proposta
es pugui incorporar a temps, és important
establir la relació el quadrimestre anterior.
Els projectes poden ser quadrimestrals o
anuals.
Es pot fer ApS a:

Assignatures
Pràctiques
Projectes trasversals
Treballs Finals de Graus (TFG)
Treballs Finals de Màster (TFM)

Què és l’ApS?
L’aprenentatge servei és una proposta
docent i de recerca que integra el servei a
la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en
un sol projecte que permet als i les estudiants formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu
de millorar-lo.
El disseny i implementació dels projectes
d’aprenentatge servei requereix de la vinculació entre professorat, estudiants, entitats col·laboradores externs i ciutadans.
El punt de partida és una intensa
col·laboració entre les entitats socials i la
universitat per tal que conjuntament sigui
possible enfrontar-se a necessitats de
l’entorn, definir espais de servei socialment útils i realitzar recerques que aprofitin
les potencialitats d’uns i d’altres.

Totes les activitats d’aprenentatge servei han
d’estar cobertes per la signatura d’un conveni
amb l’entitat que acull l’estudiantat. Aquest conveni es concreta en diferents documents signats
abans d’iniciar les experiències:
1. Conveni marc de col·laboració
2. Programa individual d’aprenentatge servei
3. Compromís de confidencialitat
4. Compromís de certificat negatiu de delictes
sexuals (en cas d’intervenció amb menors d’edat)
Informació per
a entitats

Contacta’ns

www.ub.edu/grupapsub/

A@grupApSUB

