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3 bones pràctiques 
ApS a les 

universitats 



Promoció de la salut visual 

L’acció de servei: 

Realitzar avaluacions de les 
habilitats visuals a alumnes 
de Primària 

Els aprenentatges 

1. Pràctiques del Grau 
d’Òptica i Optometria 

2. Enfoc holístic de la 
professió  

La necessitat:  Prevenir el fracàs escolar causat per les dificultats visuals 
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Fundación 
Margarita 
Barrients 

Ajuntament 
de Terrassa 

Facultat 
d’Òptica i 

Optometria 

Escoles de Primària de Terrassa 



URV: Gestió de l’aigua amb alt 
contingut de plom i sulfats 

L’acció de servei: 

Estudiants d’Enginyeria Química 
investiguen i presenten una solució 
innovadora per un problema greu de 
contaminació de l’aigua en una 
població amb mines de plom 
(Bellmunt del Priorat)  

Els aprenentatges:  

Aplicació dels coneixements i 
habilitats adquirits al Grau, actuant 
com a enginyers 

Adaptació a un pressupost molt 
limitat 

La necessitat: Solucionar la contaminació de l’aigua rural 



Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Química 

APQUA 
 (Empresa de la URV) 

Ajuntament de 
Bellmunt del Priorat  



Proyecto Piletones 

L’acció de servei: 

Oferir una consultat veterinària 
periòdica in situ al veïnat d’una de 
les zones més pobres i marginal de 
Buenos Aires. 
 

Els aprenentatges:  

Aplicació de coneixements i 
competències veterinàries, visió 
global dels problemes sanitaris, 
habilitats socials, treball en equip, 
compromís social 

La necessitat: Combatre les malalties zoonòtiques 



Fundación 
Margarita 
Barrients 

Fundació 
Margarita 
Barrientos 

Centre de 
Salud 

Menjador 
Popular 

Guarderia 

Facultat de 
Veterinària 



Què tenen en comú? 

Necessitat 
social 

Servei a la 
comunitat 

Aprenentatges 

Treball en xarxa amb els actors de l’entorn 



El més bàsic d’ApS 



? 

Podem fer-ne una definició 
senzilla? 



Aprendre fent un servei a la 
comunitat 



aprenentatgeservei 



Arguments 
S’aprèn millor quan es porta a la pràctica allò que 
s’intenta aprendre 

Llegir 

 

Sentir 

 

Veure 

 

Veure i sentir 

Dir 

Dir i fer 

Llegir un llibre 

Tenir una conversa 

Veure un gràfic 

Escoltar un professor 

Assistir a una demostració 

Practicar allò que es vol 
aprendre 

El cono del aprendizaje, de Edgar Dale 



S’aprèn encara més quan la pràctica està vinculada a 
una necessitat social… 

… ja que es genera un compromís 



Els estudiants de qualsevol edat aprenen 
millor si la seva educació és experimental i 
està basada directament en la resolució de 

problemes en el tercer sector, en la 
comunitat 

 
Jeremy Rifkin 



La nostra societat necessita ciutadans i professionals 
competents, capaços de transformar el món 



Para algunas universidades, el objeto de su 
existencia es la excelencia académica.  

 
Nosotros consideramos que la razón de 

nuestra existencia es el servicio a la gente, y la 
excelencia académica su mejor instrumento. 

 
 

Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán (Argentina) 



 

Les universitats (...) afavoriran pràctiques 
de responsabilitat social i ciutadana que 

combinin aprenentatges acadèmics en 

les diferents titulacions amb prestació de 
servei a la comunitat orientat a la millora 

de la qualitat de vida i la inclusió social 
  

 
Real Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel que 

s’aprova l’Estatut del Estudiant Universitari 



Principle 3 
 

“…Through this methodology 
we seek to enable future 

business administration and 
management professionals to 

get to know the society in 
which they will carry out their 

activity and act on it.” 

http://www.unprme.org/reports/PRMEESADEjun2014v8doble.pdf


  Conclusions 



    L’ApS és un pràctica educativa 
amb finalitat social 

Èxit acadèmic 
Compromís 

social 



L’ApS també és una 
estratègia de 
desenvolupament 
comunitari, perquè 
fomenta el capital social 
de les comunitats 



L’ApS és un entrenament al 
lideratge social  

La saltadora de Jordi Barba 
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