L’APRENENTATGE SERVEI, ÈXIT EDUCATIU I COMPROMÍS SOCIAL

L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa coneguda i practicada cada cop més.
Des de l’associació ens ha semblat oportú de dedicar-hi la segona sessió de les Tardes
temàtiques amb el format d’una conversa encaminada a veure l’estat de la qüestió i
compartir els diversos punts de vista i opinions que hi hagi sobre el tema, amb l’objectiu
de col·laborar en la seva millora, consolidació i difusió.
En aquest sentit ens dirigim a aquelles persones que hi puguin estar interessades, tant si
ja són expertes en projectes d’ApS com si tot just s’hi inicien, sigui quina sigui l’etapa
educativa o l’àmbit on treballin.
En l’acte d’obertura del curs escolar programat en el seu moment per l’associació vam
reviure el viatge a l’Àrtic que van fer un professor i una alumna de l’Institut Terrassa,
tot establint relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible promoguts per
la UNESCO. I fa poques setmanes vam poder escoltar Nieves Tapia, una referent
ineludible quan parlem d’ApS, fent-nos veure també com podem portar els grans
problemes del món –i de la nostra societat- a les aules, tot donant-hi una resposta
pedagògica. Ens agradaria que la conversa a què us convidem tingués també presents
aquests objectius.
Per què podem afirmar, com fa Josep Maria Puig –un altre referent més proper- que
l’Aprenentatge Servei és una triple revolució –una revolució lenta- en la filosofia de
l’educació, en la metodologia i en l’organització? Buscarem la resposta analitzant
plegats projectes pràctics concrets, si ho considereu adequat.
L’acte és obert a tothom i gratuït, però aniria bé que confirméssiu amb antelació la
vostra assistència a l’adreça am.alexandre.gali@gmail.com
Cordialment,
Antoni Poch i Comas
Mestre i ex-director de l’Escola La Roda, ara jubilat.
Membre del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, del Grup de Treball Formació de Formadors en
APS (ICE de la UB) i de l’A.M. Alexandre Galí

Terrassa, gener del 2019
__________________________________________
Dimarts, dia 22 de gener, de les 17:30 a les 19:00 h
A la seu de l’associació, carrer Cisterna, 39, baixos dreta.

