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“Aprenentatge – Servei” 



Eixos vertebradors dels 
projectes 

d'Aprenentatge-Servei 



“Aprenentatge – Servei” 

ESCOLA  JOAN PELEGRÍ 

MUSEU D’ARQUEOLOGIA  
DE CATALUNYA-BCN 

CENTRE CÍVIC  
EL SORTIDOR 



* Escola/Institut/Centre Educatiu: 
Escola Joan Pelegrí, Hostafrancs, Sants-Montjuïc.  
 
* Entitat Col·laboradora on fer l’Aprenentatge els alumnes  
de l’ Escola/Institut/Centre Educatiu: 
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona,  
Poble-Sec, Sants-Montjuïc, Barcelona.  
 
*Entitat on desenvolupar la tasca de Servei a la 
comunitat: 
Centre Cívic El Sortidor, Poble-Sec, Sants-Montjuïc, 
Barcelona.  

 

Destacar la preferència de proximitat entre les entitats: cohesió 
social, integració veïnal, col·laboració dins del barri i del districte,…   



Escola 
 

   Entitat on s’ensenya als alumnes. 

   Alumnes: aprenen i experimenten 

Procés d’Aprenentatge Tradicional 

Descontextualitzat 

      

 

       

 

      Per què serveix? 

      Quina utilitat té? 

 

 

 



Revolució en el món Educatiu 
Escola Nova 21 

Canvi de perspectiva en què  s’ensenya i què s’aprèn   
 

    Aprenentatge  

 Avançat        

Significatiu 

Transversal      

           Competencial 

Emocional               
         Naturalesa social 

        Individual i diferenciat   

        D’Avaluació Continua 

Alumne 
protagonista del 

seu 
aprenentatge a 

través de les 
seves habilitats 



 

Escola Nova 21  
convertir l’Aprenentatge  en factor d’utilitat  
                en servei a l’entorn l’alumne.  
 
Aprenentatge    Servei: Real 

Palpable 
Social 
Útil 

Tipus de Serveis:  
 - ajudar col·lectius desafavorits 
 - ajudar alumnes de nivells inferiors 
 - col·laborar en centres geriàtrics 
 - evitar l’exclusió social de certs col·lectius 
 …  

Les escoles s’aboquen en general a Serveis sempre de 
caire molt social, solidari, etc.   



•Escola Joan Pelegrí: 
• Aprenentatge:  

• Alumnes de Batxillerat Humanístic 

• Treball de Recerca Referent del Marc Competencial 
de l’Aprenentatge 

• Servei:  

• de caire social  

• EJP: mirada més àmplia:   

• vincular el Servei a: 

• Les Humanitats  

• la Cultura i           Ens diferencia d’altres Centres.  

• el Patrimoni                                                                                                                           

 

 

 

  



Connectar col·lectius socials 
específics amb el món de les 

Humanitats, la Cultura i el 
Patrimoni a través del TR d’alumnes 

de Batxillerat dins d’una entitat 
patrimonial: 

 

• Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-BCN   

 



• 2015-2016 
• TR:  

• La infància: de la 
Prehistòria al Món 
Visigòtic. Investigacions 
fetes a partir de l’exposició 
permanent del Museu 
D’Arqueologia de 
Catalunya-BCN. 

• Marina Cantos i 
Júlia Mulet 
 

• 2016-2017 
• TR: 

• “Opus musivarium”: Els 
Mosaics Romans del Museu 
D’Arqueologia de 
Catalunya-BCN. 

• Inés Sanz Petit 
 



•  Museu d’Arqueologia de Catalunya-
BCN   
 

 

• Referent de la Realitat  Patrimonial de Catalunya al 
nostre Districte: Sants-Montjuïc  i Barris: 
Hostafrancs i Poble Sec. 

• La Vinculació directa amb l'Aprenentatge permet 
que el MAC: 

• Consolidi i potenciï la seva faceta educativa, 
• Promogui i potenciï el coneixement del Patrimoni 

Català entre els alumnes i les persones del Districte, 
• Sigui un Museu que és transforma en un Centre de 

dinamització cultural del Districte i dels Barris, 
• Sigui vist pels alumnes com un ens viu i dinàmic que 

aporta continguts amb pes específic a l’Aprenentatge, 
• Es constitueix com a centre de Col·laboració Patrimoni-

Escola 
 
 

http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa


•Centre Cívic El Sortidor. 

 

•Entitat on desenvolupar la tasca 
de Servei a la comunitat. 

   

 

Connectar col·lectius socials específics amb el món de les 
Humanitats, la Cultura i el Patrimoni a través del TR d’alumnes 
de Batxillerat en el marc del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-BCN   



Ens posa en contacte amb els Col·lectius específics:  

• Baixem al carrer. 
Iniciativa social que ofereix a la gent gran amb 
mobilitat reduïda o carències d’accessibilitat a 
l’edifici, poder sortir de forma periòdica per 
participar de la vida cultural i social del barri.  

Projecte de la Coordinadora d'Entitats del Poble-sec 

 

 

 

• Consorci per a  la Normalització Lingüística. 
Poble Sec. 

Grup d’ aprenentatge de Llengua Catalana. 

 



•Centre Cívic El Sortidor  
• Facilita  i Potencia la vinculació de 

L’Escola i el Museu a la realitat 
quotidiana dels Barris i el Districte 

• Exerceix d’eix connector  

•Referent cultural i social 
Persones  + Educació/Aprenentatge + Cultura-Patrimoni  

• Difusor social-cultural del paper de les 
Escoles i els Museus en la nostra societat. 

 
 

 



Experiència Pilot: 
  Dijous, 10 de març de 2016 

EJP 
 
 

MAC-BCN 
 
 

CC 
El Sortidor 







Conclusions 
• Nova experiència educativa 

• Utilitat de l’Aprenentatge del l’Alumnat 

• Sortida al món real dels Alumnes 

• Professorat involucrat en nous projectes diferents 

• Reptes mediàtics: comunicar-se amb la realitat. 

• Difusió del Patrimoni històric i cultural a peu de 
carrer. 

• Potenciació dels “Museus” com a eina didàctica. 

• Dinamitzar col·lectius especials per despertar el 
seu interès cap a la Cultura, el Patrimoni, les 
Humanitats i l’Educació. 

 



L’ Aprenentatge-Servei  
 

• Via per canviar actitud/mirada dels alumnes enfront de la 
 societat i del futur que els espera. 

• Base per observar, ser crítics i creatius per canviar el món. 

• Potenciador dels alumnes com agents de canvi, amb una actitud    

• empàtica 

• solidària  

• proactiva  

• compromesa  

• transformadora  
• Vehiculador les 5 C de l'aprenentatge al segle XXI siguin una realitat:  

• CREATIVITAT 

• COMUNICACIÓ  

• PENSAMENT CRÍTIC 

• COL·LABORACIÓ  

• CIUTADANIA  
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