Com fer

Qui pot

fer

ApS

Què és

a
t
r
o
p
a
’
m
è
Qu

Per
què

Aprenentatge Servei Universitari a la UAB

Què és

ApS

L’Aprenentatge Servei (ApS)
és una proposta educativa on els estudiants es
formen mitjançant la participació en un projecte
orientat a resoldre una necessitat real en una
comunitat i millorar, així, les condicions de vida
de les persones o la qualitat del medi ambient.

L’ApS és:
• Una responsabilitat

social de la universitat
• Una proposta educativa

Cal elaborar
un projecte:
• On l’aprenentatge estigui
relacionat amb:
- El currículum acadèmic
- El desenvolupament de
les competències personals
- Un servei a la comunitat

Comporta:
• La identificació
d’una necessitat

Ingredients
indispensables:

• La intervenció
per resoldre-la

• Una necessitat social

• Un procès de reflexió

• Una assignatura
(tota o una part)

• Una organització
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Com participar:

Què m’aporta participar-hi:

I ntegrant l’Aprenentatge
Servei en la docència.

P
 ermet connectar la docència amb les altres dues missions de la universitat: responsabilitat social i recerca.

P
 romovent TFGs amb metodologia ApS.

A
 favoreix el rol docent de facilitador de l’aprenentatge que impulsa l’EEES.

S
 uggerint entitats socials
amb les quals col·laborar.

F
 acilita la formació i avaluació per competències.

O
 fereix oportunitat d’innovar incloent metodologies actives a la docència.
A
 fegeix una nova dimensió a docència i a la recerca, gràcies a la
col·laboració amb organitzacions externes.
P
 roporciona retroalimentació sobre l’impacte de la docència en un
context real.
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Com participar:

Què m’aporta participar-hi:

P
 articipant en una assignatura on es realitzi ApS.

F
 omenta el vincle amb la universitat i el compromís amb la comunitat.

S
 uggerint entitats socials
amb les quals col·laborar.
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P
 otencia de manera experiencial, pràctica i significativa competències
transversals i específiques de la titulació.
O
 bre noves perspectives per a l’orientació professional.

S
 uggerint pràctiques externes / Treballs Fi de Grau
/ Treballs Fi de Màster.

P
 ermet respondre a un repte professional.

Com participar:

Què m’aporta participar-hi:

F
 ent arribar a la universitat propostes ApS.
C
 onsiderant les propostes
que es plantegen des de
la universitat.
C
 ol·laborant en el disseny,
implementació i valoració
de projectes ApS amb
estudiants i professorat.

P
 ermet connectar i crear vincles amb la universitat.

M
 illora la participació i la motivació pels estudis i per la implicació social.
A
 porta satisfacció en esdevenir agent en un projecte de transformació
social.

A
 favoreix la col·laboració estreta entre estudiants, comunitat i professionals.
P
 ermet trobar solucions concretes a demandes reals de l’entitat.
C
 ontribueix a la formació de ciutadans i professionals amb compromís social.
Proporciona

retroalimentació sobre l’impacte de la docència en un
context real.

ApS

Raons per fer
Potencia aprenentatge
significatiu i competencial
a partir de la pràctica real

Incrementa l’autonomia,
la responsabilitat i la creativitat en l’aprenentatge

Fomenta la responsabilitat social de la institució
universitària
Connecta la universitat amb la
societat i potencia el treball en
xarxa amb altres agents socials

Afavoreix la
sensibilització sobre
ODS i justícia global

Actualitza i
enriqueix la docència
i la recerca a la universitat

Elements
clau per fer
REQUISITS

ESTUDIANTS

• Aporten a la comunitat
• Prenen consciència de

participar en benefici de la
comunitat

• Obtenen evidències d’aprenentatge sobre competències del currículum

ApS

PROJECTE COMUNITARI

• El servei es fa en un context
d’activitats sense ànim de
lucre

• Respon a una necessitat real
i reconeguda

• S’orienta a una millora comunitària

• Mostren evidència d’un pro- • Hi ha evidència de l’impacte
VALOR AFEGIT

cés reflexiu

del servei comunitari

• Participen en la detecció de

• Implica activament mem-

• Participen en el disseny de

• És sostenible més enllà de la

• L’estudiant escull fer ApS

• Hi ha reconeixement explícit

necessitats

la intervenció

tenint altres opcions

bres de la comunitat

intervenció dels estudiants
de la comunitat

ApS

Aprenentatge Servei
Universitari

UAB

Més informació a:

UAB www.uab.cat
ApS UAB http://pagines.uab.cat/aps
FAS www.uab.cat/fas

Amb el suport de:

