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C 2 = C I u T a d a n I a 
COMprOMEsa: Amb 
aquesta campanya 
la Fundació Catalana 
de l’Esplai promou 
la difusió i desen
volupament de la 
metodologia Apre
nentatge i Servei 
a l’educació en el 
lleure.

Teixint: proposta 
educativa per al curs 
20122013 que fo
menta projectes d’A
prenentatge Servei 
amb infants i joves, 
des de l’educació 
en el lleure. http://
www.esplai.org/ca/
proposteseducati
ves/teixint.

projectes aps: és un 
projecte basant en la 
participació d’infants 
i joves, que desen
volupa un servei a 
la comunitat per mi
llorar les necessitats 
reals de l’entorn, tot 
treballant en xarxa 
amb altres entitats; i 
on s’adquireixen uns 
aprenentatges. 

participació infantil 
i juvenil: és l’acció de 
prendre part, de con
tribuir a crear col·lect
ivament. Aquest és un 
element fonamental 
per fer dels infants i 
joves subjectes actius 
de la nostra societat, 
tal com ho recull la 
Convenció dels Drets 
dels Infants.

pensament diver-
gent: capacitat es
sencial per a la cre
ativitat perquè ajuda 
a pensar moltes pos
sibles respostes a 
una pregunta i de 
veure moltes possi
bles maneres d’inter
pretar una pregunta 
o un repte. 

Xarxes socials: a 
través del perfil de 
Facebook de la Fe
deració Catalana de 
l’Esplai i del blog, 
http://teixint.word
press.com, podreu 
seguir cada setmana 
els nous projectes 
d’ApS, compartirlos 
i comentarlos.

TEIXInT C2: aprenentatge servei i compromís social 

Un grup de joves del 
municipi de Begues 
participa en la recupe
ració de l’antic camí ral. 
El coneixement del seu 
entorn, eix principal del 
projecte, s’ha realit
zat des dels vessants 
cultural, arquitectònic, 
històric i de riquesa 
ambiental. En col·labor
ació amb entitats locals 
s’han realitzat treballs 
d’arranjament de ca
mins, de reconstrucció 

El projecte permet als 
joves conèixer i valorar 
l’estat de conservació 
de l’espai públic del seu 
municipi i fer propos
tes de millora als seus 
Ajuntaments i realitzant 
una important tasca de 
difusió i sensibilització 
entre la ciutadania en 
general i, en especial, 

Consisteix a aconseguir 
roba, material escolar i 
joguines de segona mà, 
però en bon estat, per 
vendreles el diumenge 
al matí, a la una plaça 
del poble. Els nens i les 
nenes de l’esplai pingüí 
han realitzat diferents 
elements de difusió. I el 
dia del Mercat han es
tat els/les venedors/es. 
El Mercat és una acti
vitat organitzada per 
la plataforma Solidària 

El projecte dóna res
posta a una necessitat 
socioeducativa de Sant 
Joan Despí vers els 
col·lectiu de joves ado
lescent nouvinguts i la 
seva inclusió en la vida 
de la ciutat. La cons
trucció del curtmetratge 
“500 milles” va esde
venir l’eina per treballar 
els valors de la igualtat 
i la participació social 
com a fonament de tot 
el procés creatiu. Els 

En el marc del progra
ma “L’Aventura de la 
Vida”, que es desenvo
lupa en l'àmbit escolar, 
l’alumnat tria i treballa 
el tema de salut que 
el preocupa. Busca 
informació i finalitza 
el seu treball amb la 
creació de missatges 
saludables, que por
taran a una tertúlia 
radiofònica, a la ràdio 
local. El projecte compta 
amb la participació 
d’agents municipals que 

És un projecte de custò
dia del territori impulsat 
pels joves de l’esplai 
que es van adonar de la 
necessitat de conser
var la biodiversitat del 
riu Gaià i de donar a 
conèixer els valors na
turals dels ecosistemes 
fluvials. Amb l’acompa
nyament de l’Associació 
La Sínia han ajudat a 
recuperar i reintroduir 
el barb cuaroig, una 
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de parets de pedra seca 
i cabanes de pastor, 
representacions teatrals 
de situacions que es do
naven en el camí, neteja 
de coves amb restes 
prehistòriques...

entre els joves. L’apro
piació de l’espai públic 
per part dels joves, 
moltes vegades estitg
matitzat, vist des d'un 
vessant positiu en què 
es comprometen, és el 
gran potencial de fons 
d’aquest projecte.

de Sant Andreu, amb la 
participació d’entitats 
del poble. Els bene
ficiaris del projecte 
han estat els usuaris 
de la Creu Roja de la 
població.

joves s’han apropat al 
món audiovisual, el seu 
llenguatge específic, 
han treballat a partir de 
material en català i han 
realitzat pràctiques amb 
la càmera.

entenen la important 
tasca de sensibilització 
que poden realitzar 
infants i joves informats. 
El treball del respecte 
mutu, de la utilització 
de la conversa com a 
primer hàbit saludable, 
proporciona als infants 
experiències positives 
de participació.

espècie vulnerable, a 
l’antiga resclosa de 
la Riera i van donar a 
conèixer la importància 
de la conservació a tota 
la gent del poble.
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Conceptes clau de la proposta educativa

sis exemples d’experiències d’aprenentatge servei


