LA GENEROSITAT
EN DADES
L’ApS és una metodologia didàctica que integra el servei a la
comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències,
habilitats i valors. En l’ApS l’aprenentatge pren sentit per aplicar-lo a
projectes reals amb els quals millorar l’entorn i la vida de les persones.
Amb ell es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat altruista.

+1.600 joves
de centres educatius i entitats
socials de la ciutat s’han
implicat en projectes que
milloren el seu entorn.

L’Aprenentatge Servei, així com
altres iniciatives concretes que
s’han dut a terme enguany, fan
possible avançar amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible
(ODS) impulsats per l’Organització
de les Nacions Unides.
Les accions altruistes dels joves de
la ciutat han fet que s’activin els
següents ODS:
#13. Lluita contra el canvi
climàtic: Combatre amb urgència
el canvi climàtic i els seus
efectes.
#11. Ciutats i comunitats
sostenibles: Crear ciutats
sostenibles i poblats humans que
siguin inclusius, segurs i
resistents.
#3. Bona salut: Garantir vides
saludables i promoure el benestar
per a totes les edats.

L’Ajuntament de L’Hospitalet porta més d’una
dècada impulsant programes d’Aprenentatge
Servei (o ApS) en el conjunt de centres educatius
de la ciutat. I aquest curs escolar, també!

L’ApS ha estat una realitat
gràcies a aproximadament

30 entitats
col·laboradores
que han fet aliança amb
els centres educatius.

Entitats de l’Hospitalet:
Esclat Centre Educatiu i Saó, Centre de Salut Mental
Benito Meni, Nou Quitxalles, Fundació Alpi, Fundació
Santa Eulàlia, Casal d'Infants i Joves Quico Sabaté,
Llibreria - Cooperativa Llavors, Residència Francisco
Padilla, Associació Educativa Itaca, Biblioteca Josep
Janès, Joves per la Igualtat i la Solidaritat, Akwaba,
Associació Amigues i Amics del Fontserè, Pla Integral,
Associació Club i Esplai La Florida, Fundación
Contorno Urbano, EMMCA, AES Neptuno, CIJ Sant
Feliu - Sant Idelfons, Club d'Esplai Bellvitge, Club
d'Esplai Can Serra, Club d'Esplai Pubilla Cases - Can
Vidalet, Fundació La Vinya, Club d'Esplai Xixell, A. E.
Lola Anglada, Esplai Les Planes, AMB.

A la ciutat de l’Hospitalet,

+20 centres
educatius

han demostrat estar
compromesos amb el món que
els envolta i han participat en
els diferents projectes d’ApS i
Servei Comunitari.
Aquests han estat liderats per

+70 docents

implicats amb l’aprenentatge
amb sentit del seu alumnat.

La generositat ha estat repartida en serveis d’àmbits diversos, com:

#4. Educació de qualitat:
Garantir una educació
inclusiva per a tots i
promoure oportunitats
d'aprenentatge duradores
que siguin de qualitat i
equitatives.
#16. Pau i justícia: Promoure
societats pacífiques i inclusives
per aconseguir un
desenvolupament sostenible,
proporcionar a totes les persones
accés a la justícia i desenvolupar
institucions eficaces,
responsables i inclusives a tots
els nivells.
#5. Igualtat de gènere:
Aconseguir la igualtat de gènere
a través de l'enfortiment de
dones adultes i joves.

Consell de Nois i Noies
El CNiN és un òrgan de participació infantil i juvenil de ciutat, on l'alumnat
de primària i secundària participa des dels centres educatius
desenvolupant projectes ApS per millorar la ciutat a partir dels encàrrecs
que fa l'alcaldessa. Els centres estan interconnectats per grups de treball i
col·laboren amb diverses entitats i serveis municipals.
Aquest curs, a la secundària...
# 72 nois i noies d'entre 12 i 16 anys de 18 centres han fet possible: un
programa de ràdio, un informe sobre contaminació, han promogut
actuacions cíviques i han creat un grup d'activistes mediambientals.
# Ho han fet treballant en xarxa amb: Torre Barrina, TV L'Hospitalet,
Participació, Convivència i Civisme i Medi Ambient.

# Solidaritat i cooperació
# Participació ciutadana
# Acompanyament i suport a l’escolarització
# Medi ambient
# Intercanvi generacional
Altres àmbits implicats: Patrimoni cultural, Coneixement de l'entorn
proper, Cultura com a eina de cohesió social, Oci i activitats lúdiques,
Salut i sensibilització, Suport a necessitats bàsiques.

+400 hores
d’aprenentatge amb sentit
al voltant de continguts de llengua, biologia,
tecnologia, ciències, ciències socials, matemàtiques o
arts, que han capacitat a nois i noies per ser més
autònoms/es, emprenedors/es, conscients del món
que habiten i disposats a provocar canvis.

APS en veu alta! #lhAPS
@lheducacio

