
 
 

 
Sant Cugat del Vallès reconeix 20 projectes 
d’Aprenentatge Servei   
 
 
L’alcaldessa, Mercè Conesa,dimecres 22 de maig va presidir, a la sala de plens de 
l’Ajuntament, el reconeixement i lliurament de diplomes als projectes d’aprenentatge i servei 
(ApS) que s’han dut a terme durant aquest curs 2012-2013. 

L’acte també ha comptat amb la participació de la tinent 
d’alcalde de Serveis a la Ciutadania, Susanna Pellicer, i de la 
regidora d’Educació, Universitat i Família, Esther Salat. 
 
L’alcaldessa, Mercè Conesa, ha agraït la implicació a tots els 
participants en els projectes d’aquest curs educatiu i ha 
manifestat que “gràcies a projectes com l’aprenentatge i 
servei, la ciutadania creix en valors”. Conesa també ha 
remarcat que “és una gran satisfacció veure com, remant 

tots i totes en la mateixa direcció, aconseguim nous reptes”. 
Per la seva banda, Esther Salat ha recordat que aquest és un dels 22 projectes de ciutat pels 
quals l’Ajuntament ha decidit apostar en aquest mandat. La metodologia d’aprenentatge servei 
a Sant Cugat neix dins el marc Pla Educatiu d’Entorn amb l’objectiu de treballar en xarxa i 
promoure el servei comunitari.  
 
La promoció d’aquesta metodologia d’ApS s’ha dut a terme amb la 
col·laboració, assessorament i acompanyament de la Diputació de 
Barcelona i del Departament l’Ensenyament de la Generalitat. Enguany, 
s’han reconegut 20 projectes d’aprenentatge i servei, 9 més que l’any 
passat.  
 
L’acte també ha comptat amb una xerrada del professor Josep Maria 
Puig Rovira, catedràtic de la Universitat de Barcelona i membre del 
Centre Promotor d’ApS. 
 
Durant el transcurs de l’acte, alguns dels protagonistes han donat a conèixer el seu projecte i 
l’experiència viscuda i adquirida: 
 
L’Hort escolar. El Grup de Treball de Recerca sobre els Horts Escolars ha ensenyat a 
alumnes de primària la seva experiència i els ha donat consells sobre el manteniment d’un 
hort escolar. Institut Angeleta Ferrer. 

Fem un museu. Aquest projecte pretén millorar l’accés a la 
cultura i a l’art per part de persones amb discapacitat 
intel·lectual. L’experiència es realitza amb deu membres usuaris 
de diferents entitats per a persones amb discapacitat del 
municipi, que vetllen per millorar-ne la qualitat de vida, i deu 
artistes emergents de la ciutat. Tots junts realitzen un procés de 
creació col·lectiu durant cinc sessions que culmina amb una 
exposició d’obres al claustró del Museu. Museu de Sant Cugat. 

 



 
 
Jove comunica. Aquest projecte es duu a terme en el marc d'una nova assignatura optativa, 
Lideratge social, impartida amb metodologia d'aprenentatge servei en el marc dels estudis 
d’ESADE. En aquesta assignatura, els estudiants cursen, en primer lloc, un mòdul de 
comunicació en públic, que els permet, en segon lloc, programar i dinamitzar un taller 
d'expressió oral, el Taller Comunica (en instituts de secundària). ESADE. 

Herbes aromàtiques: Alumnes de segon i quart de primària col·laboren amb la gent gran de 
la Residència-Centre de Dia i Casal Sant Cugat en la realització d’un taller d’herbes 
aromàtiques. Pinten un test, planten les herbes i, mentrestant, els avis els expliquen les 
receptes remeieres de les plantes per fer un receptari. Escola Gerbert d’Orlhac. 

 

En total, s’han lliurat 20 diplomes als centres 
següents: Col·legi El Pinar, Escola Ciutat d’Alba, 
Escola Collserola, Casal de Joves Torreblanca, 
ESADE, Escola Avenç, Escola Santa Isabel, 
Institut Angeleta Ferrer, Institut Arnau Cadell, 
Institut Joaquima Pla i Farreras, Institut Leonardo 

da Vinci, PQPI-PTT Sant Cugat, Taller Jove Natura, Universitat Internacional de Catalunya, 
Petits Músics del Món, Museu de Sant Cugat, Escola Gerbert d’Orlhac, Oficina Municipal 
d’Esports per a Tothom, Col·legi Viaró i Escola la Floresta. 

 
Què és l’APS? 
 
L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de 
servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot 
treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. 
 
En l'APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. És una 
proposta innovadora que parteix d'elements tan 
coneguts com el servei voluntari a la comunitat i 
l'adquisició d'aprenentatges. 
 
L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte 
educatiu amb utilitat social. 
 
Esperem seguir compartint moltes  
més experiències! 
 
L’enhorabona a tots i totes! 
 
 
 
Per a més informació: 
Servei d’Educació de l’Ajuntament  
de Sant Cugat del Vallès 
carolacalventus@santcugat.cat 
 
Centre Promotor d’ApS 
www.aprenentatgeservei.org 


