
INTRODUCCIÓ A l’APRENENTATGE-SERVEI al marc 
de les politiques integrals de joventut.
DURACIÓ: 4 hores i 30 minutos

DÍES: 12 i 26 de maig de 2021

HORARI: 17:00h-19:00 h 

INTRODUCCIÓ

 L’Aprenentatge-Servei (ApS) és una metodologia que integra, en un únic projecte, la realització
d’experiències de servei a la comunitat, amb l’aprenentatge de continguts, habilitats, competències 
i valors.

  Les administracions locals, ajuntaments o mancomunitats, poden tindre un paper rellevant a
l’hora d’impulsar la posada en marxa de projectes d’ApS i facilitar la seua realització i, d’altra
banda, la formació de persones monitores i directores d’activitats de temps lliure resulta clau per
a difondre aquesta metodologia.

PERSONAS DESTINATARIES

 Professorat de les Escoles d’Animació Juvenil homologades per l’IVAJ.

 Professionals de les polítiques de joventut que desenvolupen la seua tasca en ajuntaments o
mancomunitats de la Comunitat Valenciana

ESTRUCTURA DEL CURS I CONTINGUTS

  12 de maig (17:00h.-18:30h): Sessió Marc per a totes les persones participants. “Bases 
conceptuals de l’Aprenentatge-Servei. Metodologia de l’Aprenentatge-Servei: Esbossar i treballar en 
xarxa”. Roser Batlle

· 12 de maig (18:45h-19:45h): El paper de l’Educació no formal i les Escoles d’Animació Juvenil. 
Raons per a fer ApS des d’animació sociocultural. Sergio Ferrandis (Professorat).

· 12 de maig (18:45h-19:45h): El paper dels ajuntaments en l’Aprenentatge-Servei. Metodologia de 
l’Aprenentatge-Servei. Ximo Cádiz. (Professionals de les polítiques de Joventut)

  26 de maig(17:00h-19:00h): Metodologia de l’Aprenentatge-Servei. Analitzar
col·lectivament proposades de projectes de formació en ApS a les Escoles
d’Animació i com promoure’ls en l’educació no formal. Sergio Ferrandis(
Professorat).

 26 de maig(17:00h-19:00h): Metodologia de l’Aprenentatge-Servei
Analitzar col·lectivament les propostes de projectes de suport
d’Aprenentatge-Servei per part dels ajuntaments Ximo Cádiz
(Professionals de les polítiques de Joventut).



EQUIPO DE FORMACIÓ

ROSER BATLLE. Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, en les 
especialitats de Pedagogia Terapèutica i Organització Escolar. Membre fundador de la 
Xarxa Espanyola d’Aprenentatge-Servei, des del 2008. Col·laboradora en la consultoria social 
Inpacte, des del 2014. Emprenedora Social de Ashoka, per a desenvolupar el projecte de difusió 
de l’aprenentatge servei a Espanya, a partir del 2009. Membre del grup coordinador del Centre 
Promotor d’Aprenentatge Servei, des del 2004 a l’actualitat.

XIMO CÁDIZ. Llicenciat en Geografia i Història - Especialitat d’Història Contemporània. Informador 
juvenil de l’Ajuntament de Mislata. Forma part de la Comissió Tècnica de la Xarxa Joves.net. Membre 
del Grup promotor de l’ApS de la Comunitat Valenciana. President i fundador de l’APJCV (Associació 
de professionals de joventut de la Comunitat Valenciana)

SERGIO FERRANDIS TÈBAR. Mestre de Primària - Especialitat en Educació Física. Monitor/Director 
de campaments i animador juvenil. Professor de l’Escola d’animació . Membre del Grup promotor 
de  l’ApS de la Comunitat Valenciana. Voluntari de la ONGD InteRed.


