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Aprenentatge-Servei, el compromís social a les 

aules universitàries

ApS, el compromís social a les aules

 Per què compromís social a classe?

 L'Aprenentatge Servei i el compromís social

 Com?

 3 exemples



Per què compromís social a classe?

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) va subscriure 
l’any 2017 el “Compromís de les universitats catalanes amb els ODS: 
cap a una educació transformadora per a un nou món":

“forma part de la responsabilitat de les universitats ... contribuir a 
construir una ciutadania global crítica, activa i socialment 
compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu per a 
totes les comunitats del planeta. 
És tasca de les universitats formar ciutadans i professionals 
conscients de la responsabilitat social i ambiental que es deriva de 
la seva activitat i amb capacitat d’exercir les competències necessàries 
per assolir-la”.



Per què compromís social a classe?



 David Bueno i Gemma Marfany, Facultat de Biologia:

...Ara sabem que aprenem i evolucionem durant tota la vida, que la 
motivació per aprendre és inherent a l’ésser humà, que tots eduquem 
d’una manera o altra i que l’emoció està vinculada a l’aprenentatge.

L’educació directivista o l’ús de la por com a estratègia genera persones 
més temoroses de l’entorn, conformistes i menys transformadores. 

En canvi, mitjançant la curiositat, les estratègies col·laboratives, el 
reforç positiu i l’entusiasme esdevenim persones optimistes, amb 
esperit crític, més equilibrades, solidàries i felices.

Per què compromís social a classe?



 Els i les pròpies estudiants, en el nostre cas, han estat impulsors de la
incorporació del compromís social. Tenim joves motivats i amb il·lusió i
energia per canviar el món… i avorrits a classe! Ens demanaven cada
curs, a través de les enquestes:

Per què compromís social a classe?



 Què és l'ApS:

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.

Academic  
study

Community  
involvement

Practical  
experience

Service-
learning

L'Aprenentatge Servei (ApS)



L'Aprenentatge Servei (ApS)
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Com? 

NUTRICIÓ: 

Assignatura obligatòria, 2n curs, grau de Ciències Biomèdiques
(equip docent: Montse Esteve, Xavier Remesar, Jose Antonio Fernández, 
Mar Romero, Mar Grasa)

 Una de les activitats d'avaluació continuada la dediquem a treballar
bibliografia, base de dades PubMed, cerca bibliogràfica, familiarització i 
comprensió dels articles científics, etc.

 Activitat:  treball sobre un tema relacionat amb l'assignatura, on cal fer
una cerca bibliogràfica de revisions recents

Realitzar el treball sobre un mite/creença sobre nutrició o 
alimentació dels que hem sentit a casa, al carrer, als mitjans de 
comunicació, xarxes...



Com? Molt fàcil d'implantar (i fa il·lusió)

NUTRICIÓ: 

Assignatura obligatòria, 2n curs, grau de Ciències Biomèdiques

 Servei: 

 Els estudiants proposen els temes que treballen i exposen els
resultats en format de pòsters al hall de la facultat explicant els
resultats i conclusions, oberta a tothom

Els temes que interessen a 
l'estudiantat interessen a 
tothom! Hem trencat les 
parets de l'aula

Els estudiants han vist com
professorat d'altres assignatures, 
personal de secretaria, 
consergeria, altres estudiants... 
llegien els seus pòsters!

Ha generat interès real entre la 
comunitat i han rebut felicitacions: 
emoció positiva, sentiment d'utilitat, 
responsabilitat, capacitat...



Compartir idees (grup ApS-UB http://www.ub.edu/grupapsub/ca/blog/el-grup-aps-ub)

Durant el primer quatrimestre del curs
2019-2020:

- 15 facultats participants
- 31 centres educatius
- 70 conferències taller 
d'estudiants universitaris a 
estudiants d'institut





Compartir idees (grup ApS-UB http://www.ub.edu/grupapsub/ca/blog/el-grup-aps-ub)

Bastant fàcil d'implantar a les vostres

assignatures,

per què?

- Projecte consolidat, en marxa des del curs

2015-16

- Tota la logística organitzada (comunicació

amb instituts, formació, etc)

- grup ApS-UB: acompanyament des de 15 

facultats

L'estudiantat experimenta la utilitat de 

la feina feta, descobreix vocacions (o 

no), esdevé referent de l'alumnat dels

instituts...



 Facultat de Biologia: graus Ciències Biomèdiques, Bioquímica, Biotecnologia, Biologia i

Ciències Ambientals

 Pràcticums i Treballs Fi de Grau: 500 projectes/curs (equip de coordinació Silvia

Busquets, Francesc Oliva, Marta Camps, Marina Blas, Cristina Madrid, Gustavo Llorente,

Tere Sauras, Vanessa Soto, Mar Grasa)

ApS a la Facultat de Biologia: Practicums i TFG



ApS a la Facultat de Biologia: Practicums i TFG

5% projectes ApS

 Biodiversitat i restauració
 Educació i divulgació científica  

(ambiental, per la sostenibilitat, 
neuroeducació)

 Gestió residus i malbaratament
 Contaminació atmosférica i marina
...acompanyats d'activitats de 
conscienciació-divulgació



Desenvolupament Sostenible, assignatura obligatòria, 3r grau
Ciències Ambientals, equip docent pluridisciplinar: Facultat d'Economia
(Enric Tello i Miquel Cerdà), Facultat d'Educació (Mireia Esparza), Facultat
de Biologia (Mar Grasa)

 Docència des del 2010-11, amb teoria, seminaris, pràctiques i sortida
de camp

 Des del curs 2016-17, al Grau de Ciències Ambientals l’assignatura s’ha
transformat en el desenvolupament de 15 projectes ApS realitzats en el
si de diverses entitats sense ànim de lucre i que treballen la
sostenibilitat

 Equips de 4 estudiants amb tutories en grups reduits i posada en comú
a final de curs.

ApS a la Facultat de Biologia: assignatura Desenvolupament Sostenible



ORGANITZACIÓ ApS

Teoria

Breus conceptes
teòrics

Jornada oberta
d’entitats pel DS
a la facultat

Tria de l’entitat
i assignació del 
projecte

Anàlisi
entitat

Primera tutoria: 
treball en equip i 
expectatives

Segona
tutoria:
Pregunta de 
recerca

Presentació
memòria 1

Desenvolupament
projecte

Presentació final

Tercera
tutoria:
Revisió crítica 
de la memòria
i el projecte

Quarta
tutoria:
Resolució de 
dubtes

L’ApS a la Facultat Biologia: Desenvolupament Sostenible

 Des del curs 2016-17, al Grau de Ciències Ambientals l’assignatura s’ha
transformat en el desenvolupament de 15 projectes ApS realitzats en el si de
diverses entitats sense ànim de lucre i que treballen la sostenibilitat



 Projectes orbiten al voltant de tres
eixos:
o Conscienciació i avaluació de 

l’impacte ambiental del 
consum i activitat professional

o Dret a l’alimentació
i sostenibilitat de la dieta

o Impacte ambiental i social 
sobre població vulnerable, 
justicia ambiental

 28 entitats col·laboradores (15
entitats/curs)

L’ApS a la Facultat Biologia: Desenvolupament Sostenible



L’ApS a la Facultat Biologia: Desenvolupament Sostenible

ARXIU HISTÒRIC 
CAMP DE LA BOTA

I LA MINA



L’ApS a la Facultat Biologia: Desenvolupament Sostenible

ARXIU HISTÒRIC 
CAMP DE LA BOTA

I LA MINA



L’ApS a la Facultat Biologia: Desenvolupament Sostenible



L’ApS a la Facultat Biologia: Desenvolupament Sostenible



L’ApS a la Facultat Biologia: Desenvolupament Sostenible



ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

 Estudiants motivats amb bons
resultats acadèmics

 Treball real en competències
transversals, compromís social en 
acció

 Col·laboració i recolzament grup ApS,  
RIMDA i IDP-ICE

 Adquisició de nous referents socials

 Eliminació de prejudicis, descobriment
de realitats

 Disfuncions en el treball en equip i 
desigual qualitat de la feina realitzada

 Falta de temps i flexibilitat en l’agenda
acadèmica dels estudiants

 Falta oficina ApS-UB de recolzament a la 
feina extra que suposa

ApS, el compromís social a les aules



“No creia que la nostra feina pogués tenir un 

impacte tan gran sobre el què ens envolta.

Ara sé que podem canviar el món”

Maria, estudiant Desenvolupament sostenible

ApS, el compromís social a les aules
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