Què és Compartir idees?

Un projecte d’aprenentatge servei (ApS)

És un conjunt de propostes formatives online dissenyades
per estudiants de grau i de màster de la Universitat de
Barcelona sobre temes d’interès general relacionats amb
els seus estudis.

Els estudiants universitaris exposen a alumnes
de secundària, de manera dinàmica i atractiva,
aprenentatges que fan a la facultat. D’aquesta manera
aprenen significativament mentre fan un servei útil a la
seva comunitat, copsant les preocupacions dels joves,
els problemes dels barris, les realitats que viuen les
persones i contribuint a millorar el coneixement de la
nostra societat.

L’objectiu és compartir coneixement
i promoure la reflexió sobre un
tema que la universitat treballa i
que sigui rellevant per a la formació
de l’alumnat de secundària.
Adreçat a alumnes d’ESO i Batxillerat.
Enguany el projecte s’adapta a la nova situació de la
COVID-19. En primer lloc, perquè les propostes formatives
s’oferiran en format online (a determinar en cada cas). I en
segon lloc, perquè, per ara, només s’ofereixen propostes
per al primer semestre del curs (que tindran lloc entre els
mesos de novembre, desembre i gener), amb voluntat
d’adequar l’oferta en cada moment del curs 2020-2021.

El Compartir idees té com a marc els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les
Nacions Unides. Els números que consten al costat del
títol fan referència als ODS que emmarquen i permeten
treballar cadascuna de les propostes formatives.

Per a participar:
1. Trieu i prioritzeu fins a un màxim de 4 conferències
taller.
2. Ompliu el següent formulari fins el 9 d’octubre:
https://forms.gle/EPsDNHkwd1hXzqj98
També podeu enviar un correu a: apsub@ub.edu
3. Des de l’organització s’enviarà un correu per a la
confirmació de la proposta.
4. Es recomana fer una reunió virtual de coordinació
amb els i les estudiants per contextualitzar la proposta.
Per saber més sobre el projecte: http://www.ub.edu/
grupapsub/ca/video/compartir-idees-la-universitatva-linstitut

Organitza el grup ApS(UB)
Amb el suport del Vicerrectorat d’Igualtat i Acció Social i
del Vicerrectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la
Universitat de Barcelona

Amb la col·laboració́ del
Consorci d’Educació de Barcelona

COMPARTIR IDEES
La universitat va a l’institut
(també en temps de COVID-19)

PROPOSTES FORMATIVES ONLINE
a càrrec d’estudiants
de la Universitat de Barcelona
Cicle 2020-2021

Àmbit artístic

Àmbit social i
humanístic

1. Accionem amb mètodes de creació
d’artistes (4,5,8)

10. Com es lluita per protegir i defensar el
medi ambient? (13,14,15,16)

2. Art, llum i vida (9,11,14)

11. Com s’escull el govern de la nostra ciutat?
(4,2,6,8)

3. Les nostres obres escultòriques treballades
des de tècnica en CAD-CAM (4,5,12)
4. Reciclatge: reanimació de la matèria
(8,9,12)

12. El valor de la solidaritat en temps de
pandèmia (3,10,16)
13. Els drets sexuals de les persones amb
diversitat funcional (4,2,6)
14. És legal la prostitució? (5,10,16)

Àmbit científic
5. Allò que sempre havies volgut saber (en
l’àmbit de ciències) sobre... (4,5)
6. La globalització influeix en la nostra fauna?
(13,15)
7. Què cal saber sobre les malalties de
transmissió sexual? (3,4,17)
8. Minecraft! La geologia virtual (4,5)
9. Els volcans en Realitat Augmentada (4,5)

15. ¿El pez grande se come al pequeño? Los
conflictes del siglo XXI (15,16,17)
16. Fes-me cinc cèntims del Dret! (4,8,10,16)
17. Gènere i tecnologies: Fomentant noves
vocacions tecnològiques (4,5,10)
18. La delinqüència a Espanya: realitats i
mites (16,17)
19. On rau la força de la Constitució per
manar? (4,16,17)
20. Per a què serveix la literatura? La història
d’un llarg debat (4)

21. Per què creix la violència de gènere
entre els joves? (4,10,16)
22. Què vol dir hipotecar casa teva?
(8,11,16)
23. Quins aspectes cal tenir en compte
abans de llogar el teu primer pis?
(8,11,16)
24. Taller de lectura de dones filòsofes
(5,4,10,16)
25. T’odio! És això delicte? (4,5,10,16)
26. Trencant els murs: per la igualtat
d’oportunitats al món (4,5,10,16)
27. Una història plena de dones! (4,5,10)

Què la situació
no ens faci deixar
d’implicar-nos
i aprendre de
l’experiència

