
 X Encuentro Estatal de 

Aprendizaje- Servicio  L'Hospitalet de Llobregat 

Divendres, 1 de desembre de 2017 
Centre d’Activitats La Farga 

Carrer Girona, 10 
L’Hospitalet de Llobregat 

Objectius 

Enguany, la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat és la seu de la X Trobada estatal d’Aprenentatge 
Servei (ApS) i del lliurament de la III edició dels Premis ApS. Aquest acte està organitzat 
conjuntament per l’Ajuntament de la ciutat i la Red Española de Aprendizaje- Servicio  a la que 
pertany el Centre Promotor ApS de Catalunya. 

La Xarxa ha escollit L’Hospitalet per aquesta celebració donada la important  implantació de 
l’ApS en  els centres educatius, entitats, equipaments i serveis de la ciutat, per la coordinació 
de la xarxa temàtica ApS de la Xarxa estatal de Ciutats Educadores i, també, pel premi 
internacional rebut, ara fa un any, de mans de la Xarxa Internacional de Ciutats Educadores en 
reconeixement al seu impuls i trajectòria. 

Comptem amb la implicació dels centres educatius i entitats de l’àmbit social, educatiu, 
cultural, esportiu, etc. I amb els projectes premiats així com representants del món educatiu, 
associatiu i municipal. També celebrem l’assemblea de la xarxa estatal i altres activitats 
paral·leles sobre aprenentatge- servei.  

Destaquem la conferència del Sr. Federico Mayor Zaragoza, que ens ajudarà a aprofundir en la 
reflexió sobre el necessari compromís dels nostres infants i joves per transformar la societat 
des dels centres educatius, entitats, equipaments i serveis oberts i implicats amb el seu entorn. 

Ens  aproparem a les experiències viscudes de primera mà, amb la visió de diferents actors a 
les taules de debat de joves i professorat  i escoltarem la conversa entre alcaldes amb el 
catedràtic Josep Maria Puig Rovira. 

Acabarem la jornada amb l’entrega del premi Ciutat de l’Hospitalet, que reconeixerà un 
projecte realitzat d’Aprenentatge Servei. 

Inscripcions: 

Us podeu inscriure a la jornada a través dels següents enllaços:  

 Inscripcions  aqui  
 Inscripcions per a docents (amb usuari xtec) aqui 

Contacte 

Unitat de Ciutat Educadora 
Regidoria d’Educació 
Ajuntament de l’Hospitalet 
Tel. 93 402 62 19 
ciutateducadora@l-h.cat 
www.l-h.cat/educacio 
 
 

https://xencuentroapscast.wordpress.com/inscripcion/
https://serveiseducatius.xtec.cat/hospitalet/portada/10a-trobada-estatal-daprenentatge-i-servei-a-lhospitalet-de-ll-1-12-2017/
mailto:ciutateducadora@l-h.cat
http://www.l-h.cat/educacio
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Programa  

09:00 h. Acollida i registre dels participants 
 
10:00 h.  Benvinguda institucional  
Sra. Núria Marín Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet; Sra. Roser Batlle, Presidenta Red 
Española i Sr. Rafael Homet, diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
 
10:20 h. Entrega dels Premis Aprendizaje- Servicio 2017 
 
11:45 h. Pausa- Cafè 
 
12:15 h.  Actuació Escola Municipal de Música - Centre de les Arts 
 
12:30 h. Conferència "Aprendre a ser lliures i responsables" 
Sr. Federico Mayor Zaragoza, ex- director General de la Unesco i president de la Fundació 
Cultura de Paz. 
 
14:00 h. Dinar: "Menjar i conversar" 
 

15:30 h. Taules d’experiències ApS amb nois i noies dels centres premiats. 

16:15 h. Taules d’experiències ApS amb el professorat dels centres premiats. 

17:30 h. Conferència -Diàleg "La ciutat i l’Aprenentatge - Servei" 
Sra. Núria Marín Martínez, alcaldessa de la ciutat de l’Hospitalet, Sr. Ángel Viveros, alcalde de 
la ciutat de Coslada i el Sr. Josep Maria Puig Rovira, catedràtic de la Universitat de Barcelona.   
 
18:30 h. Actuació Escola Municipal de Música - Centre de les Arts 
 
18:45 h. Entrega del Premi ApS Ciutat de l’Hospitalet 
 
19:00 h.  Clausura de l’acte 
Sra. Núria Marín Martínez, alcaldessa de la ciutat de l’Hospitalet. 
 
Conducció de l’acte: Pep Planas 

Organitza: 

 

 

Col·labora: 

  
   

 


