
5a Jornada de la Xarxa ApS(U)CAT 

“Aprenentatge servei a la universitat:  

de la transferència a la transformació social”  

 

21 de maig de 2019 

Aula Magna, Edifici Històric – Universitat de Barcelona 

  

 

La Xarxa d’Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes està formada per 

professorat de totes les universitats catalanes, i està oberta també a les entitats amb 

qui es desenvolupen els projectes d’aprenentatge servei, a més dels i les estudiants 

participants i interessats en aquest tipus de propostes.  

 

L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la 

comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte, cosa que permet als i les 

estudiants formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu 

de millorar-lo. En aquest marc, les possibilitats són múltiples, l’aprenentatge servei pot 

donar lloc a propostes que es concreten des de diferents disciplines i espais de treball, 

però totes elles comparteixen una perspectiva de compromís i responsabilitat social de 

la universitat. 

 

Des del seu naixement, la Xarxa ApS(U)CAT celebra una jornada anual amb la voluntat 

d’obrir un espai d’intercanvi d’experiències i construcció de coneixement respecte la 

promoció, implementació, reconeixement institucional i arrelament de l’aprenentatge 

servei en el context de les universitats catalanes.  

 

Aquest 2019 la jornada de la Xarxa ApS(U)CAT vol posar èmfasi en la capacitat 

transformadora dels projectes d’aprenentatge servei en totes les seves expressions. 

L’aprenentatge servei obre noves vies de relació entre la universitat i la societat en un 

marc de compromís cívic i canvi social. Es per això que es pretén obrir un espai per a 

pensar i debatre sobre la seva potencialitat en un marc de desenvolupament 

sostenible i ciutadania global que ens ocupa també, des de la institució universitària.  

 

 

  



Programa  

 

09:00h Registre 

 

09:30h Acte de benvinguda 

 

10:00h Conferència sobre Aprenentatge servei  i educació superior, a càrrec de Nieves 

Tapia, fundadora i directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 

Solidario (CLAYSS), Argentina 

 

11:00h Pausa - cafè 

 

11:30h Taula rodona La contribució de l’ApS al desenvolupament sostenible i la 

transformació social 

 

13:00h Acte de cloenda 

 

 

 

Inscripcions 
 
La inscripció es pot formalitzar a través d’aquest formulari. 
 
Per a més informació podeu posar-vos en contacte a info@acup.cat 
 
També ens podeu seguir a través del twitter @apsucat 
 
 

 

Organitzat per: 
 
 
 
 
 
 
 

Amb el suport de:  
 

 

http://www.acup.cat/ca/form/5a-jornada-de-la-xarxa-aps-u-cat
mailto:info@acup.cat

