Trobada de la Xarxa d’Aprenentatge
Servei de les Universitats Catalanes
ApS(U)CAT
4 de juliol de 2018. Palau de Congressos de Girona

Presentació
La Xarxa d’Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes, ApS(U)Cat, és una plataforma que aplega el
professorat interessat en aquesta metodologia en l’educació superior. Les seves trobades anuals són un
punt de discussió de les experiències i els reptes que encaren els professors i professores que se serveixen
d’aquest enfocament i també un espai per avançar en el seu desplegament i evolució. En aquesta tercera
trobada, que organitza la Xarxa d’Innovació Docent d’ApS de l’ICE de la Universitat de Girona dins el marc
del CIDUI 2018, ens proposem explorar com la creativitat pot servir per dissenyar i transformar projectes
d’aprenentatge servei; i discutir les diferents vies d’institucionalització de l’aprenentatge servei en les
universitats catalanes. La trobada aplega el professorat adherit a la Xarxa ApS(U)Cat però està oberta a
totes les persones interessades en aquesta metodologia.
La sessió sobre creativitat anirà a càrrec del professor doctor Wolfgang Stark (de la Universität DuisburgEssen, psicòleg expert en empoderament, transformació social i aprenentatge servei), el qual considera
que aquesta és una competència de base crítica que ha d’estar al servei de la construcció de comunitat i
del canvi social. Per això proposa un disseny d’acció social basat en tres components: les estratègies de
disseny, que són útils per potenciar el coneixement mutu, la consciència i el joc; les estratègies socials,
que fomenten la construcció de la comunitat a través de la col·laboració i l’empoderament; i les estratègies
d’acció, que impulsen a cocrear, implementar i avaluar nous conceptes i formes d’innovació social en
diferents entorns.
La sessió sobre la institucionalització de l’aprenentatge servei a les universitats catalanes serà sobretot
participativa i dialògica: amb l’ajuda de tècniques de dinamització, es proposa que les universitats
representades a la xarxa exposin l’estat de la qüestió en el si de la seva institució i de forma interactiva es
busquin estratègies i accions corals per impulsar l’ApS universitari.
Programa
9.00-9.30h. Benvinguda i acreditació
9.30-12.00h. Dr. Prof. Wolfgang Stark (Universität Duisburg-Essen). Xerrada-taller. A Pattern Language for
Service Learning and Community Engagement
12.00-13.30h. Benvinguda institucional i conferència CIDUI. [Durant aquesta franja s’aturarà l’activitat
específica de la Xarxa ApS(U)Cat]
13.30-14.30h. Dinar
14.30-16.30h. Taller. La institucionalització de l’ApS a les universitat catalanes: estat de la qüestió i reptes
de futur
16.30-17h. Pausa
17-18.30h. Assemblea de la Xarxa APS(U)Cat. Presentació del treball de les diferents comissions
18.30h. Tancament de la Jornada
Inscripció
https://bit.ly/2x3QKER
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