
 

 
 

U1348 L'APRENENTATGE SERVEI A LA UNIVERSITAT I 
L'OPTIMITZACIÓ DE LA QUALITAT EN L'EDUCACIÓ 

SUPERIOR 
 
 

PROFESSORAT 
 
Fidel Molina-Luque 
Teresa Torres-González 
Observatori d’Aprenentatge Servei (OApS) GESEC-UdL 

OBJECTIUS 
 
L’Aprenentatge Servei (ApS) és una proposta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els 
participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb 
l’objectiu de millorar-lo (Puig & Palos, 2006). Es tracta d’una activitat que integra 
el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, 
habilitats o valors a partir de la pràctica reflexiva. 

• Conèixer la metodologia de l’Aprenentatge Servei i les oportunitats i el valor 
socioeducatiu que ofereix.  

• Identificar bones pràctiques properes a l'Aprenentatge Servei susceptibles de 
convertir-se en projectes ApS. 

• Analitzar diferents àmbits d’actuació en els quals desenvolupar projectes d’ApS 
en les diferents àrees del coneixement.  

• Orientar actuals i futurs projectes en assignatures de diferents titulacions, TFGs 
i TFMs 

 
CONTINGUTS 
 

• Conceptualització de l’ApS: docència, recerca i transferència  
• Components i trets sociològics i pedagògics de l’ApS a la universitat  
• Elements a considerar per a la posada en marxa d’un projecte d’ApS  
• L’ApS en els diferents àmbits formatius i les possibilitats d’un marc 

profiguratiu: Educació, Salut, Ciències Socials, Humanitats, Enginyeries i 
Ciències Aplicades  

• La detecció de necessitats en un projecte ApS  
• Exemples en diferents disciplines a nivell local, nacional i internacional  
• Disseny d’un projecte d’ApS i les seves diferents fases 

 
 



 

 
 
METODOLOGIA 
 
- Presentació de continguts 
- Participació dinàmica dels assistents 
- Plantejament de possibles propostes, segons els interessos dels participants 
 
 
Durada: 8 hores 

Lloc: No presencial (on line) 
Dates: 20, 22 i 27 de febrer i 1 de març de 2023 

Horari: de 16:00 a 18:00 h. 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç:  

http://www.cursosfpu.udl.cat/llistat.php 

Observacions:  
Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones 

inscrites. 

Per superar el curs cal assistir al 80% de les sessions. 


