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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

DESCRIPCIÓ 

En aquest curs es pretén introduir al professorat en el programa Aprenentatge i

Servei de la URV, així com veure el seu marc legal i institucional a la nostra

universitat i, també, veure les seves possibilitats i funcions. La segona sessió

coincidirà  amb el  5è  Mercat  de  Projectes  Socials  de  la  URV,  on es  podran

conèixer projectes de diverses naturaleses.

OBJECTIUS 

 Conèixer l’Aprenentatge i Servei

 Conèixer el marc legal i institucional de l’APS a la URV

 Conèixer les possibilitats i avaluació d’incorporar l’APS a la docència

 Conèixer projectes en curs com a exemples

CONTINGUTS

- Què és l’APS
- Marc legal i institucional de l’APS a la URV
- Com incorporar l’APS a la docència
- Procés de validació d’experiències d’APS a la URV
- Disseny de l’APS a dintre del pla d’estudis
- Motivació de l’estudiantat

PROFI092

 Taller d’Aprenentatge i Servei 
Tipus

d’activitat

Taller

Docent/s Avril Lombardi, Fàbia Morales, Aitana de la Varga i Diana Marin
Durada 6 hores
Places 25
Dates 18 d’abril i 3 de maig de 2018
Hora  16-19h
Lloc  Primera sessió: Aula 311 del Campus Catalunya

 Segona sessió: 5è Mercat de Projectes Socials de la URV
(Campus Catalunya)

Idioma Català, Castellano



Institut de Ciències de l’Educació 

- Relació amb els destinataris del servei
- Mecanismes d’avaluació
- Pràctica reflexiva

DESTINATARIS

Personal Docent i Investigador (PDI) de la URV

AVALUACIÓ 

Les persones que assisteixin  al  80% del  curs  i,  a  més,  demostrin  l’aprofitament  i

realitzin les activitats del curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament.

ALTRA INFORMACIÓ

L’horari de les sessions serà el següent:

Primera sessió (3 h). Dimecres 18 d’abril. 16-19h

 Presentació Aprenentatge Servei a la URV.
1h – Avril Lombardi, Tècnica del Programa d’APS de la URV. 

15’ – Descans

 Taula  rodona  seminari  experiències  d’Aprenentatge  Servei  a  la  URV.  Experiències  de  diferents  àmbits  de

coneixement, centrant-se en aspectes de la pràctica docent: 

1,30’ – Professorat URV convidat

 Simulació disseny de la teva experiència d’APS. Facilitació materials.
15’ – Avril Lombardi, Tècnica del Programa d’APS de la URV. 

Segona sessió (3 h). Dijous 3 de maig, 16-19h

 Assistència al 5è Mercat de Projectes Socials de la URV. El Mercat de Projectes Socials és una activitat orientada a

facilitar la col·laboració entre les entitats socials i la URV en el context del Programa d'Aprenentatge Servei. Les

entitats  socials amb  àmbit  d’actuació  al  Camp  de  Tarragona  han  definit  les  seves  propostes  de  projectes

susceptibles de ser desenvolupades per part de l'estudiantat com a treballs de fi de grau o de fi de màster durant el

curs acadèmic 2018-19. S'hi podran trobar projectes de naturalesa social, cultural i ambiental d'interès potencial per

a titulacions de tots els àmbits de coneixement.
 Lliurament simulació disseny de la teva experiència d’APS via correu electrònic aps@urv.cat

mailto:aps@urv.cat
http://www.urv.cat/ca/estudis/model-docent/aprenentatge-servei/5e-mercat-de-projectes-socials/
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