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TEIXInT C2: aprenentatge servei i compromís social 
proposta educativa curs 2012/13. Els infants i joves dels esplais aprenen mentre busquen 
solucions innovadores per millorar el seu entorn

Els més menuts aprenen 
i ensenyen com cuidar el 
parc del costat de l’esplai, 
els infants dels grups de 
mitjans fan campanyes 
per sensibilitzar la gent 
del barri sobre la neces-
sitat de donar sang, i els 
joves milloren l’ecosiste-
ma del riu tot explicant al 
poble com n’és d’impor-
tant cuidar-lo. És així com 
els esplais de la Federació 
Catalana de l’Esplai ens 
comprometem i millorem 
el nostre entorn a través 
de la proposta educati-
va TEIXINT Ciutadania 
Compromesa que es va 
presentar el darrer mes de 
setembre en el transcurs 
de la jornada Movidic i 
que es desenvoluparà al 
llarg de tot el curs.

Amb els projectes d’A-
prenentatge Servei, els 
infants i joves busquen 
solucions innovadores 
per fer front a necessitats 
del seu entorn. Per fer-

Movidic. La proposta educativa TEIXINT es va presentar en la darrera edició del Movidic davant més de 200 monitors/es dels esplais de la Federació. Foto: J.M. Valls

segueix-nos:
Projectes d’aprenentatge 
i Servei a través del FaCEBook  
de la Federació Catalana de 
l’Esplai i del BLoG http://teixint.
wordpress.com, cada setmana 
una nova experiència!

salvador Carrasco
patró de la FCE i membre del Centre promotor d’ApS de Catalunya

l’aposta per l’ApS 

el reportatge

Cada setmana 
una nova 
experiència 
al bloc. 
Descobreix-la! 

@CarlesXifra 

Carles 
Xifra 

ho possible, és necessari 
fomentar el pensament 
divergent i la creativitat. 
L’esplai i el lleure són una 
peça clau que ofereixen 
ambients creatius que 
potencien la curiositat, 
espais de recerca d’al-
ternatives, moments per 
imaginar coses noves, i 
aprendre a comunicar i 
traspassar les idees i les 
emocions a propostes 
aplicables a la realitat.

Poder viure aquesta ex-
periència potencia la 
capacitat dels infants i jo-
ves per innovar, ser actius 
i proactius respecte als 
reptes personals i socials 
que se’ls plantegin: gene-
ra autonomia, iniciativa i 
compromís social. A més, 
la vivència de la participa-
ció provoca en ells i elles 
un aprenentatge significa-
tiu, rellevant i que de ben 
segur que quedarà gravat.

L’any 2003, al Club 
Infantil de Bellvitge, 
celebràvem un Semi
nari dirigit per Alberto 
Croce, de la Fundació 
argentina SES, en el 
qual vàrem tenir 
l’oportunitat de conèi
xer l’Aprenentatge 
Servei (ApS) i identifi
car com a tal experi
ències que estàvem 
realitzant a la Federació 
i a la Fundació Catalana 
de l’Esplai. La força i 
el potencial educatiu 
d’aquesta metodologia 
ens va impactar. Va 
ser l’inici d’una relació 
sincera i duradora amb 
els companys de SES. 
Amb el temps aniríem 
aprenent que l’ApS és 
i implica molt més que 
una metodologia; que 
té molt a veure amb la 
nostra idea d’educació 
d’una ciutadania activa 
i compromesa en el 
lleure educatiu. També 
vàrem escoltar l’amic 
argentí, juntament amb 

d’altres agents i enti
tats, futurs membres 
fundadors del que és 
avui el Centre promotor 
de l’ApS a Catalunya. 
En una dècada l’ApS ha 
fet passos de gegant 
entre nosaltres. 

Avui podem dir que 
l’ApS comença a ser 
ben conegut entre 
nosaltres; interessa a 
molt diverses instituci
ons educatives i està 
produint magnífics 
resultats. L’entusiasme 
col·lectiu, el compromís 
i el treball en xarxa, 
fet des de la confiança 
mútua, ens permetran 
avançar, més enca
ra, en el futur. Des 
d’aquesta columna, la 
nostra més cordial feli
citació als impulsors de 
l’Aprenentatge Servei a 
casa nostra, agrupats, 
en el marc de la Funda
ció Jaume Bofill, en el 
Centre promotor d’ApS 
de Catalunya. 

Martí Boneta i Carrera
Tècnic docent del Departament d'Ensenyament

Aprenentatge servei: 
espais de transformació social 
Si el que s’aprèn a 
l’aula no sabem com 
aplicarho al servei de 
la pròpia comunitat, 
aquest aprenentatge 
només ens servirà per 
tenir un diploma, però 
no per ser ciutadans. 
Aquestes són les 
paraules de María 
Nieves Tapia de Basílico 
Fundadora i directora 
del Centre Llatinoa
mericà d’Aprenentatge 
Servei. Una proposta 
educativa, aquesta, 
que tal com diu el seu 
nom comporta, alhora, 
que els joves han d’a
prendre coneixements, 
per poder realitzar 
un servei a la seva 
comunitat, el servei 
dóna sentit a l’apre
nentatge i el consolida. 
L’alumnat experimenta 
i protagonitza accions 
de compromís per 
transformar l’entorn. És 
una acció col·lectiva, 
entre centres educatius 

i entitats, que a partir, 
de necessitats reals, 
l’alumnat aplica el que 
ha après a l'aula al ser
vei de la comunitat. Els 
joves es converteixen 
en protagonistes del 
canvi, no sols tenen 
drets com a membres 
de la societat, sinó que 
també tenen deures 
envers ella. passen a 
ser reconeguts com 
a ciutadania activa i 
amb responsabilitats 
socials. 

I, per acabar, res millor 
que un fragment d’una 
poesia d’Eduardo Gale
ano, i que resumeix en 
poques paraules el que 
pot aconseguir l’Apre
nentatge Servei:

Y al fin y al cabo,
actuar sobre la reali
dad y cambiarla
aunque sea un poquito,
es la única manera de 
probar que la realidad 
es transformable.




