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II Simposi d’Aprenentatge Servei i Servei Comunitari Ambiental

Ja han passat més de dos anys de la celebració del I Simposi d’Aprenentatge 
Servei i Servei Comunitari Ambiental i tenim moltes ganes de retrobar-nos i 
compartir coneixement, experiències i noves idees. 

Per això tornem a organitzar una nova trobada en format presencial. El 
II Simposi vol seguir impulsant espais de coneixement i debat amb tots 
els agents implicats per reflexionar sobre la feina feta, les experiències 
existents i els criteris a promoure d’ara endavant.

El Simposi

administracions

Centres educatiusEntitats

SIMPOSI

Comparteix-ho!! 
#ApSambiental
#ServeiComunitariAmbiental
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El Simposi s’estructura en quatre formats que proposen estratègies  
de participació adaptades a objectius diversos:

En aquest espai, en plenari, amb la 
intervenció de dos experts del món 
universitari es reflexionarà sobre les 
necessitats, oportunitats i reptes 
de l’ApS ambiental en relació amb 
l’adquisició de la competència en 
ciutadania global.

Els participants podran escoltar les 
experiències dels projectes d’ApS i 
Servei Comunitari ambiental de la mà 
dels centres educatius i també de les 
entitats amb qui s’ha treballat en xarxa 
per portar-los a terme. Les experiències 
es presentaran en diverses sales i de 
forma simultània.

 Espai Diàleg Espai Àgora

Un espai on s’exposaran recursos, eines 
i informació de projectes d’ApS i Servei 
Comunitari ambiental, promoguts per 
entitats ambientals, administracions 
públiques o centres educatius, i que 
permetrà, alhora, tenir un intercanvi 
d’idees i experiències inspiradores per a 
tots els assistents.

Espai Aparador
L’Espai Taller serà la darrera activitat 
del simposi i el plategem con un lloc 
d’encontre per intercanviar vivències i 
opinions sobre l’ApS ambiental a casa 
nostra. Els tallers estaran organitzats 
per a col·lectius iguals i així, ens 
trobarem amb altres escoles, instituts, 
administracions i entitats per compartir 
allò que ens funciona i allò que ens 
neguiteja sobre el dia a dia de l’ApS. 

Aquest espai estarà dinamitzat per 
persones expertes i voldrà ser un punt 
de debat, coneixença i contrast, alhora 
que ens servirà per fer un tancament del 
simposi de forma relaxada i emocionant.

Espai Tallers



4
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Programa i espais

8:45 h Recepció dels assistents i cafè de benvinguda

9:30 h AUDITORI  
Anna Barnadas i López. Secretària d’Acció Climàtica. 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
Generalitat de Catalunya

9:45 h ESPAI DIÀLEG  
«Reptes de l’ApS ambiental: cap a l’adquisició de la competència 
en ciutadania global»

• Xus Martín, professora titular de la Facultat d’Educació de la 
Universitat de Barcelona i coordinadora del màster “Educació 
en valors i ciutadania”

• Salvador Simó, professor titular del Departament de Ciències 
Socials i del Benestar de la Universitat de Vic, director adjunt 
de la Càtedra de Salut Mental UVic-UCC i coordinador del 
Grup de Recerca de Salut Mental i Innovació Social

 
Modera
• Carles Xifra, director d’Innovació i Continguts de Fundesplai, 

educador ambiental i membre del Centre Promotor 
d’Aprenentatge Servei. 

10:30 h Pausa cafè

ESPAI APARADOR
Mostra de pòsters, materials i eines sobre projectes i recursos 
ambientals.

11.30 a 13 h ESPAI ÀGORA
Presentacions de projectes d’Aprenentatge Servei i Servei 
Comunitari ambiental per part dels centres educatius.

13 a 14:30 h ESPAI TALLERS
Espai de coneixença, debat i contrast entre iguals.
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Que no se t’escapi!
Un espai perquè t’enduguis les idees més interessants del Simposi

El Simposi aplica criteris ambientals i inclusius en l’organització, la creació dels materials i el servei de 
càtering —producte de proximitat i ecològic, opcions vegetariana i celíaca— i calcula i compensa la 
petjada de carboni —prevenció de residus, consum energètic de les sales, desplaçament dels assistents— 
a través de Clean CO2 en el projecte GEO Teobaldo Ceramic Project (Brasil), un projecte que aposta pel 
canvi de combustible en una empresa de ceràmica que utilitza biomassa renovable en lloc de fusta nativa 
per generar energia tèrmica i reduir així els gasos d’efecte hivernacle.


