IV JORNADA D'APRENENTATGE SERVEI – SERVEI
COMUNITARI (ApS-SC)

Salt, 27 de novembre de 2017
La Comissió d'ApS de Salt us informa de la IV Jornada d'Aprenentatge Servei - Servei Comunitari
(ApS-SC) que es celebrarà el proper dilluns dia 27 de novembre a les 16:30 h de la tarda dins la
setmana de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines.
L'acte central de la jornada ens l'oferirà Pep Tort, Assessor LIC del Dept. d'Ensenyament que ens
explicarà els reptes dels centres educatius en metodologia ApS i Laura Campo, psicopedagoga i
coordinadora del Centre Promotor d'Aprenentatge Servei, amb una reflexió al voltant d'alguns
aspectes imprescindibles en els projectes d'Aps: la comunitat.
D'altra banda, es farà el lliurament dels Premis ApS del curs 2016/17.
16:30 h.

Arribada i recollida de la documentació.

16:45 h.

Actuació de la Coral dels alumnes de l’escola La Farga de Salt.

17 h.

Benvinguda institucional a càrrec del Sr. Fermí Cunill, Regidor d’Educació i
Joventut, de l’Ajuntament de Salt.

17:15 h.

Càpsules d’experiències amb nois i noies de diferents centres i entitats de la ciutat.
1. “Joves Solidaris” a càrrec dels alumnes del CFGM d'Informàtica de l'Institut
Salvador Espriu.
2. “Fira de la Joguina” a càrrec dels joves VIP GOLD, projecte dinamitzat per
l'Estació Jove de Salt.
3. “LECXIT” a càrrec dels alumnes de 4t d'ESO de l'Escola Pompeu Fabra de Salt.

18:00 h.

Lliurament de Premis del I Concurs d’Aprenentatge Servei – Servei Comunitari de
Salt, a càrrec de l'Associació Educadors Sense Fronteres i el Regidor d'Educació.

18:20 h.

Pausa - cafè

18:45 h.

Pep Tort, membre de l’equip d’assessorament en Llengua i Cohesió Social al Dept.
d’Ensenyament i responsable d’ApS dins el Dept. “Reptes educatius en els
centres escolars de Catalunya.”

19:15 h.

“L'aprenentatge servei, una proposta per treballar comunitat” Conferència de
Laura Campo, coordinadora del Centre Promotor d'Aprenentatge Servei i també
diversos projectes i recerques vinculats a l'educació comunitària i l'educació en
valors.

19: 45 h.

Torn de preguntes i debat.

20:00 h.

Cloenda de la Jornada.

Inscripcions: del 15 al 25 de novembre, per via telemàtica:
• Per als docents: Formació, Cercador d’activitats amb el codi 505170 1505
• Per als no docents: Formulari d’inscripció

