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Educació. La jornada va aplegar 400 persones de l’àmbit educatiu d’arreu d’Espanya que desenvolupen aquesta metodologia

La ciutat, seu de la Trobada
Estatal d’Aprenentatge Servei
La Farga va acollir
la trobada en la qual
es van lliurar els premis
nacionals als millors
projectes d’ApS

A L’H es duen a
terme 126 iniciatives
d’ApS, en les quals
participen més de
1.600 alumnes

Professionals, entitats, represen·
tants d’institucions i alumnes d’arreu
d’Espanya es van reunir a La Farga
en el marc de la 10a Trobada Es·
tatal d’Aprenentatge Servei, que va
tenir lloc l’1 de desembre. Es tracta
d’una jornada per compartir, deba·
tre i reflexionar al voltant d’aquesta
metodologia de treball que integra
el servei a la comunitat amb l’apre·
nentatge. És a dir, els estudiants
ofereixen serveis per als seus ve·
ïns. Un exemple d’aquesta propos·
ta educativa és el dels alumnes del
Centre Esclat, una entitat que pro·
mou projectes socioeducatius per
a persones en risc d’exclusió social,
que van construir cuinetes i bancs
de música per a la Llar d’Infants la
Florida.
La Xarxa Espanyola d’Aprenen·
tatge Servei ha escollit L’Hospitalet
per celebrar la trobada per la seva
implicació en la implantació de
l’ApS. De fet, aquest curs es desen·
volupen a la ciutat 126 iniciatives en

la Diputació de Barcelona, Rafael
Homet. L’alcaldessa va destacar “el
model educatiu de la ciutat, basat
en la suma i el treball col·lectiu amb
les entitats ciutadanes”.
En el marc de la trobada es van
lliurar els Premis ApS 2017. En·
guany es va fer entrega dels guar·
dons a 11 projectes d’àmbits com la
solidaritat i els drets humans, el medi
ambient, la igualtat de gènere i el
foment de la lectura; i vuit projectes
més van quedar finalistes. En total,
s’hi havien presentat 244 propostes,
un 40% més que l’any passat.
Durant la trobada també es va
dur a terme la taula del diàleg amb
la intervenció de Josep Maria Puig,
catedràtic de la UB; Ángel Viveros,
alcalde de Coslada, i el tinent d’al·
caldia d’Educació de L’Hospitalet,
Jaume Graells. A més, també es van
celebrar les taules d’experiències
ApS amb els nois i noies i el profes·
sorat dels projectes premiats, que
van exposar les seves iniciatives. y

Homet, Marín i Batlle donen la benvinguda a la X Trobada Estatal d’Aprenentatge Servei a La Farga

les quals participen 1.600 alumnes
de 34 centres educatius i en col·
laboració amb prop d’una quaran·
tena d’entitats socials i educadores.

A més, fa un any la ciutat va rebre
el premi internacional de Ciutats
Educadores pels programes d’ApS.
L’alcaldessa Núria Marín va fer

la benvinguda de la jornada amb la
presidenta de la Xarxa Espanyola
d’Aprenentatge Servei, Roser Bat·
lle, i el responsable d’Educació de

El projecte Cicerone guanya
el Premi Ciutat de L’H d’ApS
L’Ajuntament va lliurar, per prime·
ra vegada, el Premi ApS Ciutat de
L’Hospitalet que vol posar en valor
els projectes que fomenten la meto·
dologia d’aprendre a la vegada que
es presta un servei a la comunitat.
El guardó va ser per al projecte Ci·
cerone, que enguany s’està desen·
volupant als instituts Rubió i Ors,
Eduard Fontserè, Torras i Bages i
Pedraforca. A través d’aquesta ini
ciativa, els alumnes nouvinguts re·
ben l’acompanyament d’altres estu·
diants per facilitar-los la integració.

“Els ajudem a aprendre català i a
fer amics i fem excursions perquè
co
neguin el barri. Els donem les
eines perquè puguin començar en
aquesta ciutat”, ha explicat la Nash·
ma, alumna de l’Institut Rubió i Ors.
El projecte Cicerone va néixer l’any
2006 a Collblanc-la Torrassa dins
dels plans educatius d’entorn, per
donar resposta a les necessitats
dels alumnes que arribaven a L’Hos·
pitalet. Posteriorment, l’any 2008 es
va exportar als barris de la Florida i
Pubilla Cases. “Els estudiants que

fan de cicerones són alumnes que
també han viscut aquesta experièn·
cia, i això fa que la integració sigui
més propera”, ha afegit Josep Ma·
ria Almacellas, director de l’Institut
Eduard Fontserè. En total, van pre·
sentar-se al premi 12 projectes.
D’altra banda, el projecte El cri·
quet ens uneix, impulsat pel Centre
de Normalització Lingüística de L’H i
que es du a terme als instituts Euro·
pa i Rubió i Ors, va ser un dels vuit
finalistes dels Premis Estatals d'ApS
2017. y

Participants dels projectes Cicerone i El criquet ens uneix

