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Projecte en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona
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2) RESUM I DESCRIPTORS
2.1. Resum
El projecte Compartir idees. La universitat va a l’insitut és un projecte d’aprenentatge
servei transversal en el que hi ha implicades diferents facultats. La proposta consisteix
en que els i les estudiants, tant de graus com de màsters, en parelles preparen
conferències taller sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis i les
imparteixin en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona. Aquesta memòria recull
les dades relatives a la tercera edició del projecte (20178-2019) durant els períodes de
Tardor i Primavera.
2.2. Descriptors
Línies d'innovació: Aprenentatge
Aprenentatge professionalitzador.

servei

(ApS),

Competències

transversals

i

Paraules clau: Aprenentatge servei, responsabilitat social, compromís social,
aprenentatge competencial

3) MANCANCES DETECTADES
L’origen del projecte Compartir idees. La universitat va a l’institut sorgeix d’una doble
necessitat. La primera és de caràcter formatiu i representa el punt de partida del
projecte com a projecte d’innovació docent; la segona és de caràcter social i es
converteix en un element clau en un projecte que vol emmarcar-se des d’una
perspectiva de responsabilitat social de la institució universitària.
És precisament en el punt de trobada d’ambdues necessitats que té sentit l’inici del
projecte des d’una proposta d’aprenentatge servei. L’aprenentatge servei és una
proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge
acadèmic en un sol projecte que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre
necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo (Puig, 2006).
Així doncs, d’una banda, el projecte neix amb la voluntat de potenciar l’aprenentatge
pràctic, competencial i significatiu dels i les estudiants. L’objectiu de millora dels
aprenentatges de l’estudiantat universitari implicat es fonamenta en l’aprenentatge
experiencial i el “learning by doing”. La proposta és clarament formativa per als i les
estudiants universitaris, ja que abans de fer les xerrades hi haurà un treball previ entre
el professorat i els estudiants amb la finalitat de triar les temàtiques que s’explicaran,
preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, adequar-la al públic, pensar i
assajar la presentació. Els i les estudiants aprofundeixen en continguts específics de la
seva disciplina des d’una vessant de recerca, aplicació de coneixement i servei a la retorn
social del coneixement.
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D’altra banda, però també, el projecte també parteix de la consideració que una de les
necessitats de la nostra societat -cada vegada més hiperinformada i alhora amb més
dificultat per aconseguir saber significatiu- és que els ciutadans tenen un dèficit de
coneixement i, sobretot, un dèficit d’opinió reflexiva i de motivació per actuar o adoptar
noves conductes. En aquest sentit, i com a projecte d’aprenentatge servei, la proposta
té un clar valor educatiu i social per als i les alumnes de secundària. El servei que
realitzen els i les estudiants universitaris suposa per una banda, difondre i transferir
informació sobre temes de relleu que la universitat treballa als més joves, així com
també animar espais de debat, la millor manera de construir una opinió reflexiva i
mobilitzadora.

4) OBJECTIUS
Els objectius que es pretenien en iniciar el projecte eren tres i s’han pogut anar
desenvolupant al llarg de tot el procés.
1.

Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i de debat reflexiu al
servei de la comunitat en les àrees específiques de les disciplines que
estudien.

2.

Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les competències
transversals de capacitat comunicativa i el treball en equip i el compromís
ètic.

3.

Incorporar noves propostes d’aprenentatge servei a la universitat des d’una
perspectiva de responsabilitat social de la institució universitària.
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5) DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ
Durant el curs 2018-2019, la principal innovació del projecte ha estat el fet de vincular
la proposta als Objectius de Desenvolupament Sostenible. El Grup ApS(UB) considera
que els Objectius de Desenvolupament Sostenible suposen un marc molt adient per tal
de dotar de sentit social i treballar la dimensió local i global de les intervencions dels i
les estudiants als instituts. Així mateix, permet incorporar l’Agenda 2030 en els
programes docents de diverses matèries i facultats i, d’aquesta manera, millorar la
qualitat docent de la proposta en el seu conjunt.
La incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en el projecte ha suposat
diferents accions:
-

Identificació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible vinculats per a cada
conferència taller.

-

Difusió del nou catàleg incorporant la proposta e informant als centres de la novetat
del projecte.

-

Introducció d’una càpsula formativa sobre els Objectius de Desenvolupament
Sostenible en la formació prèvia del projecte en col·laboració amb Fundació
Solidaritat UB.

-

Disseny, implementació i avaluació de les conferències taller amb menció als
Objectius de Desenvolupament Sostenible corresponents en cada cas.
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Gràfic 1. Catàleg de conferències taller pel curs 2018-2019
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6) AVALUACIÓ, RESULTATS I INTERPRETACIÓ
6.1. Avaluació
L’avaluació del projecte contempla dos nivells diferents, un de caràcter objectiu i l’altre
subjectiu. Considerem que ambdós tipus de dades es complementen i permeten una
anàlisi més exhaustiva del projecte de cara a la seva optimització en un futur.
A nivell objectiu, l’avaluació del projecte ha suposat recopilar les principals dades
relatives a l’impacte de les intervencions partint del recompte d’algunes dades clau per
cada edició i període realitzat. Enguany hem incorporat el recompte d’intervencions
segons
A nivell subjectiu durant el temps que funciona el projecte s’han volgut recollir les veus
dels diferents agents implicats al llarg del procés. D’aquesta manera s’han elaborat
diferents instruments per valorar la percepció/satisfacció respecte les conferències
taller per part dels alumnes dels centres educatius de secundària, el professorat de
secundària responsable del grup i els i les estudiants universitaris.
En els següents enllaços es poden trobar els instruments dissenyats des del projecte per
tal de poder dur a terme aquesta avaluació:
Qüestionari per a l’alumnat de secundària
Qüestionari per al professorat de secundària
Qüestionari d’autoavaluació per als i les estudiants universitaris

1.2.

Resultats i interpretació

En les següents pàgines es presenten les dades d’avaluació del projecte respectives a
l’edició del curs 2018-2019, tant pel primer com pel segon període (Tardor i Primavera).
En primer lloc, apareixen les principals dades de caràcter objectiu que permeten tenir
una imatge de l’impacte del projecte tant en la universitat com en els centres educatius
de secundària en els que s’ha pogut intervenir durant aquesta segona edició del
projecte. El quadre s’ordena a partir dels centres de secundària en els que s’ha pogut
realitzar conferències taller. Les dades que manquen en el quadre són aquelles que no
s’han pogut contrastar amb els i les participants, en el cas del segon període en aquests
moments encara s’està treballant en aquest sentit. Enguany les dades s’han organitzat
segons facultats per tal de posar èmfasi en la transversalitat del projecte.
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Taula 1. Quadre resum de les conferències taller del primer període 2018-2019 (Tardor)
Facultat

Títol

Centre

Estudiants
Universitaris

Alumnat
Secundària

Grup classe

Curs

Psicologia

Institut Galileo
Galilei

8

100

4

1r i 2n de batxillerat.

Institut Vila de Gràcia

2

20

1

3r de ESO.

Institut Milà i
Fontanals

4

40

2

2n de batxillerat

Col·legi Mare de Déu
dels Àngels

4

54

2

1r de batxillerat.

Institut Fort Pius

8

120

4

1r i 2n de batxillerat.

Institut Icària

16

200

8

3r i 4t de ESO.

INS Príncep de Viana

4

88

4

4t de ESO

Institut Doctor
Puigvert

4

95

4

3r de ESO

Educació

Som diferents i som
iguals: parlem sobre els
nostres prejudicis
Som diferents i som
iguals: parlem sobre els
nostres prejudicis
Som diferents i som
iguals: parlem sobre els
nostres prejudicis
Som diferents i som
iguals: parlem sobre els
nostres prejudicis
Som diferents i som
iguals: parlem sobre els
nostres prejudicis
Som diferents i som
iguals: parlem sobre els
nostres prejudicis
Com puc finançar la
compra del meu mòbil?
Per què és important que
hi hagi dones en les
tecnologies?
Quan no és no

3

60

2

4t d’ESO

Educació
Educació
Educació

Treball pel bé comú: APS
Comunicació assertiva
Comunicació assertiva

3
2
2

55
60
55

2
2
1

1r de batxillerat
CFGM en Farmàcia.
1r de batxillerat.

Educació

Comunicació assertiva

INS Carrasco i
Formiguera
INS Alzina
Solc Nou
Escola Maristes Anna
Ravell
Institut Poblenou

2

50

2

Educació

Els estils d'enfrontament
al conflicte

Col·legi Jesús, Maria i
Josep

6

90

3

CFGS d’administració i
comerç.
4t d’ESO

Psicologia

Psicologia

Psicologia

Psicologia

Psicologia

Economia i
empresa
Economia i
empresa
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Filologia

Filologia

Belles arts
Belles arts
Belles arts

Biologia
Infermeria

Infermeria

Infermeria

Infermeria

Treball social

Treball social

Treball social

Bernat Metge: poder,
corrupció, intrigues i
literatura a l’Edat Mitjana
Bernat Metge: poder,
corrupció, intrigues i
literatura a l’Edat Mitjana
Accionem amb mètodes
de creació d'artistes
Art, llum i vida
Interconnectant idees:
tenyim des de l’hort i el
jardí
La globalització influeix en
la nostra fauna?
Hàbits posturals,
estiraments i relaxació:
com trobar-te bé per
estudiar
Hàbits posturals,
estiraments i relaxació:
com trobar-te bé per
estudiar
Hàbits posturals,
estiraments i relaxació:
com trobar-te bé per
estudiar
Hàbits posturals,
estiraments i relaxació:
com trobar-te bé per
estudiar
Participar a la comunitat,
una eina per a la
transformació social
Participar a la comunitat,
una eina per a la
transformació social
Participar a la comunitat,
una eina per a la
transformació social

INS Menéndez y
Pelayo

6

105

3

1r de batxillerat

IES Juan Manuel Zafra

6

60

2

1r de batxillerat

Institut Salvador
Espriu
Institut Salvador
Espriu
Institut Salvador
Espriu

2

30

1

2n de batxillerat

1

30

1

2n de batxillerat

2

30

1

2n de batxillerat

Institut Galileo Galilei

8

100

4

1r i 2n de batxillerat.

Escola Vedruna
Àngels

2

30

1

1r de ESO

Escola Voramar

4

63

2

1r de ESO

Institut Poblenou

4

50

2

Institut Doctor
Puigvert

8

100

4

CFGS de administració
i finances.
CFGS de comerç
internacional.
1r ESO

Institut Jaume Balmes

4

70

2

2n de batxillerat

Institut Princep de
Viana

8

88

4

4t de ESO

Institut Alzina

4

47

2

2n de batxillerat
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Dret

Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina

¿El pez grande se come al
pequeño? Los conflictos
del siglo XXI
Microbis viatgers o
viatgers amb microbis?
Microbis viatgers o
viatgers amb microbis?
Microbis viatgers o
viatgers amb microbis?
Microbis viatgers o
viatgers amb microbis?
Microbis viatgers o
viatgers amb microbis?
Malalties de transmissió
sexual
Malalties de transmissió
sexual
Malalties de transmissió
sexual

Institut Doctor
Puigvert

IES Les Vinyes
Teresianes de
Ganduxer
Jesús Maria Claudina
Thevenet
Liceu Castro de la
Peña
La Salle Bonanova
Institut Quatre
Cantons
Fort Pius
Institut Milà i
Fontanals

Medicina

Medicina

Medicina

La vacuna, l’eina
preventiva més eficaç:
veritat o mentida?
La vacuna, l’eina
preventiva més eficaç:
veritat o mentida?
La vacuna, l’eina
preventiva més eficaç:
veritat o mentida?

Medicina
Farmàcia

Total

Vacunes contra el càncer?
Què cal saber sobre les
malalties de transmissió
sexual?

-

8

100

4

1r i 2n de batxillerat

6

91

3

1r d’ESO

3

50

1

4t d’ESO

3

30

1

4t d’ESO

3

30

1

3r d’ESO

3

50

1

4t d’ESO

2

23

1

3r d’ESO

3

30

1

4t d’ESO

3

30

1

4t d’ESO

4

60

2

2

19

1

CFGM de Farmàcia i
Parafarmàcia i tècnic
en cures auxiliars en
infermeria
1r de Batxillerat

8

100

4

1r i 2n de batxillerat.

4

50

2

6

91

3

4rt de ESO i 1r de
Batxillerat.
ESO

179

2664

93

-

Solc Nou
INS Menéndez y
Pelayo
Institut Joan
Coromines
Col·legi Mare de Déu
dels Àngels
INS Montserrat

34
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Taula 2. Quadre resum de les conferències taller del segon període 2018-2019 (Primavera)
Facultat

Títol

Centre

Estudiants
Universitaris

Alumnat
Secundària

Grup classe

Curs

Medicina

Microbis viatgers o
viatgers amb microbis?
Microbis viatgers o
viatgers amb microbis?

Col·legi Mare de Déu
dels Àngels
Institut Joan
Coromines
INS Menéndez y
Pelayo
Institut Joan
Coromines

4

50

2

1r i 2n de batxillerat

2

20

1

1r de batxillerat

2

20

1

1r de batxillerat

3

37

1

1r de batxillerat

Institut l'Alzina

6

60

3

1r de batxillerat

Institut Poeta
Maragall

9

70

3

2n de batxillerat

Escolàpies Sant Martí

4

38

2

1r i 2n de batxillerat.

22

292

10

1r, 3r d’ESO i 1r i 2n
de Batxillerat.

8

120

4

3r d’ESO

Institut Joan
Coromines

2

20

1

1r Batxillerat

Institut Ausiàs March

8

120

4

3r d'ESO

Escola Vedruna
Àngels

2

30

1

2n ESO

Institut Jaume Balmes

4

70

2

1r de Batxillerat.

2

23

1

4rt d'ESO.

8

120

4

2n ESO

2

28

1

1r de Batxillerat

Medicina
Medicina

Transplantaments

Medicina

Transplantaments

Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Infermeria
Infermeria
Infermeria
Quimica
Quimica
Quimica
Treball Social

Epidèmies: restes del
passat?
La vacuna, l’eina
preventiva més eficaç:
veritat o mentida?
Malalties de transmissió
sexual
Malalties de transmissió
sexual
Malalties de transmissió
sexual
Aprendre a salvar vides?
Forma’t en suport vital
bàsic (SVB) i ús del DEA
Tu també pots fer uns
primers auxilis!
Reflexologia, massatge i
relaxació.
Què hem d’esperar d’un
material quan el
sotmetem a un esforç?
Per l'entrepà...paper
d'alumini o carmanyola?
Per l'entrepà...paper
d'alumini o carmanyola?
Com et comuniques? el
joc de l'expressió i la
comunicació oral

Col·legi Jesús, Maria i
Josep
INS Menéndez y
Pelayo

Col·legi Mare de Déu
dels Àngels
INS Menéndez y
Pelayo
INS Milà i Fontanals

1
0

Treball Social

Treball Social
Biologia

Com et comuniques? el
joc de l'expressió i la
comunicació oral
Com et comuniques? el
joc de l'expressió i la
comunicació oral
2050: cap al col·lapse
mundial?

Biologia

Cervells meravellosos

Biologia

Cervells meravellosos

Biologia
Biologia
Psicologia

Psicologia

Psicologia

Psicologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

2050: cap al col·lapse
mundial?
2050: cap al col·lapse
mundial?
Som diferents i som
iguals: parlem sobre els
nostres prejudicis
Som diferents i som
iguals: parlem sobre els
nostres prejudicis
Som diferents i som
iguals: parlem sobre els
nostres prejudicis
Som diferents i som
iguals: parlem sobre els
nostres prejudicis
Què podem saber del
nostre passat lingüístic a
través del present?
Què podem saber del
nostre passat lingüístic a
través del present?
Què podem saber del
nostre passat lingüístic a
través del present?
Què podem saber del
nostre passat lingüístic a
través del present?

Institut Doctor
Puigvert

10

125

5

1r d’ESO

Institut Salvador Segui

2

25

1

1r d’ESO

IES Les Vinyes

6

91

3

1r d’ESO

2

23

1

3r d’ESO

2

30

1

1r d’ESO

INS Montjuïc

4

4

2

Institut Doctor
Puigvert

4

60

2

1r de batxillerat

Institut Vila de Gràcia

2

25

1

3r d’ESO

Institut Lluís Vives

4

60

2

1r de batxillerat

Institut l'Alzina

10

120

5

1r d’ESO

Institut Ausiàs March

6

90

3

4rt d’ESO

Centre d’Estudis
DOLMEN

2

25

1

CFGS

INS Vila de Gràcia

2

30

1

2n Batxillerat

Institut Juan Manuel
Zafra

4

50

2

2n de batxillerat.

Institut Doctor
Puigvert

8

92

4

4rt d’ESO

Institut Quatre
Cantons
Institut Salvador
Espriu

1r i 2n de batxillerat

1
1

Filologia
Filologia
Filologia
Filologia
Filologia
Dret
Dret
Dret
Dret
Farmàcia

Belles arts
Educació
Educació
Educació
Educació

Total:

Què diuen elles?
Literatura àrab escrita per
dones
Bons i dolents de
pel·lícula.
Què diuen elles?
Literatura àrab escrita per
dones
Què són els palaus de la
memòria?
Què són els palaus de la
memòria?
Per què creix la violència
de gènere entre els joves?
Per què creix la violència
de gènere entre els joves?
Per què creix la violència
de gènere entre els joves?
T’odio!: es això delicte?
Què cal saber sobre les
malalties de transmissió
sexual?
Artquimia, fabriquem i
provem les tintes
medievals
Treballar pel bé comú:
l’aprenentatge servei
Quan no és no
No juguem amb el
bullying
No juguem amb el
bullying

26

INS Milà i Fontanals

4

60

2

1r de batxillrat.

Sagrada Família-Horta

2

31

1

1r de batxillerat.

Institut Juan Manuel
Zafra

10

211

5

4t d'ESO i 1r
batxillerat.

8

92

4

4rt d’ESO

20

292

10

1r, 3r d'ESO 1r i 2n de
batxillerat.

Institut Barri Besòs

4

60

2

1r batxillerat

Institut Poeta
Maragall

4

60

2

1r Batxillerat

Institut les corts

4

70

2

2n Batxillerat ,

Institut Quatre
Cantons

8

90

4

2n Batxillerat

Institut Montserrat

4

96

4

2n ESO

Institut Jesùs, María i
Josep

11

75

3

2n d’ESO

Col·legi Jesús, Maria i
Josep
Institut Doctor
Puigvert

INS Anna Gironella de
Mundet
INS Icaria

4

56

2

4t d’ESO

16

200

8

3r i 4t d’ESO

Institut les Corts

6

120

3

2n d’ESO

Institut Sant RamónSagrat Cor

4

30

2

2n d’ESO

32

265

3511

129

-

1
2

El següent quadre, a mode de síntesi, mostra l’evolució del projecte al llarg dels cursos i
l’ampliació del seu impacte en les facultats i els centres participants.
Taula 3. Resum dels diferents períodes de les dues edicions del projecte

1r semestre 20152016
2n semestre 20152016
1r semestre 20162017
2n semestre 20162017
1r semestre 20172018
2n semestre 20172018
1r semestre 20182019
2n semestre 20182019

Centres de
secundaria
14

Títols
conferències
22

Facultats

Estudiants
56

Grups
classe
37

Alumnes
secundària
906

7

18

36

8

91

73

1756

28

36

10

121

68

1244

35

60

8

109

89

1578+658

20

28

8

72

45

991

48

93

12

156

133

2638

34

20

11

179

93

2664

32

26

11

265

129

3511

Així mateix, també s’aporten algunes dades referents a l’impacte de les intervencions
del projecte en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible que han emmarcat,
per primera vegada durant aquest curs, el projecte Compartir idees:
ODS

12

Intervencions 1r
semestre
Tardor 2018-2019
4

Intervencions 2n
semestre
Primavera 2018-2019

TOTAL
INTERVENCIONS

2

6

0

2

2

19

19

38

15

11

26

5

6

11

0

2

2

0

2

2

1

2

3

2

2

4
13

12

20

32

11
2

15
7

26
9

1

4

5

1

2

3

2

3

5

4

17

21

1

3

4

Ja en relació a les dades de caràcter subjectiu extretes durant aquesta tercera edició del
projecte cal destacar les valoracions positives dels diferents agents participants, essent
aquestes una mica superiors a les del curs anterior.
Respecte a la valoració de l’alumnat de secundària, tot i no comptar amb totes les
valoracions, la nota mitjana obtinguda és de 8,59 . A nivell qualitatiu, els comentaris han
estat positius destacant la bona predisposició dels i les estudiants i la seva habilitat
comunicativa.
Sobre la valoració del professorat de secundària, la nota mitjana obtinguda ha estat un
9,13. Es destaca la bona actitud dels i les estudiants i es valora l’esforç fet per adequarse i arribar als i les joves.
Finalment, respecte l’autoavaluació dels i les estudiants participants cal destacar que
han valorat molt positivament l’activitat realitzada i la majoria afirmen que l’experiència
els ha estat útil per l’aprenentatge de l’assignatura o ensenyament. A més, també
destaquen de manera específica la participació dels i les alumnes dels centres de
secundària. A continuació algunes frases il·lustren el valor atorgat a l’experiència des de
la veu dels seus principals protagonistes.

Pel que fa a la primera conferència, "l’efecte sobtant" del teatre de l'oprimit
va tenir molta repercussió i va servir com a fil per enganxar la resta de la xerrada.
En la segona conferència, hi va haver una participació i implicació molt activa
per part dels alumnes i de la professora.
Van donar peu a molts temes de debat diferents
i des de diferents punts de vista.
(Facultat d’educació)
La majoria d'alumnes es trobava molt participatiu tant durant l'explicació com en l'elaboració de
conceptes que s'expenien. A més vam poder fer servir l'Instagram com a eina didàctica
(Facultat de Filologia)
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La proximitat amb els alumnes i l'interès que van mostrar són dos dels punts més favorables de la
conferència. A més, ens ha permès millorar les habilitats comunicatives en públic.
(Facultat de Medicina)
Consideremos muy importante proporcionar a los alumnos herramientas alternativas para identificar
y comunicar sus necesidades, promoviendo una mejor gestión de conflictos intra e interpersonales.
Además de ello, pudimos observar una alta participación activa de parte de los alumnos y del
profesorado, así como fuerte interés en el tema.
(Facultat de psicologia)

7) CONTINUÏTAT PROPOSTES DE FUTUR
La valoració general del projecte Compartir idees és molt positiva des del seu inici. Es
valoren especialment bé la motivació i els resultats d’aprenentatge obtinguts pels i les
estudiants al llarg de tot el procés. És per això que, pel curs 2019-2020 es preveu poder
continuar treballant en base als següents objectius:
-

Extendre el projecte, per tal d’ampliar l’impacte de la proposta i la metodologia
d’aprenentatge servei, implicant a facultats i professorat que s’inicien en els projectes
d’ApS i que poden oferir noves propostes formatives per als centres i alumnes de
secundària.

-

Avançar en la vinculació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a través del
projecte, enfortint la formació a estudiants i del professorat implicat per tal de
vertebrar la proposta a partir dels grans reptes que plateja l’Agenda 2030 en
col·laboració directa amb la Fundació Solidaritat UB. Els ODS són un marc vàlid per a
tots els projectes d’aprenentatge servei que poden contribuir notablement a millorarne la seva qualitat i dimensió social, per la qual cosa es considera fonamental seguir
aprofundint en aquest sentit.

-

Ampliar la proposta, incorporant altres espais formatius i formats, així com també
millorant el projecte amb altres formats d’intervenció en els centres, donat que en
algunes ocasions s’ha pogut desenvolupar la tasca en altres espais diferents a centres
educatius. En concret, la línia de treball iniciada amb la prova pilot a la Universitat de la
Experiència (Compartir l’Experiència) des de els cursos de Astronomia i Meteorologia,
Ciències de la Salut i Filosofia. Els títols presentats han estat Immensitat de l’univers, realitat
o ficció?; Felicitat sense fronteres; Robar o morir i Com pots salvar vides?. La valoració
per part de tots i totes les participants ha estat molt positiva i es considera rellevant poder
continuar treballant en aquesta direcció.

D’altra banda, el Grup ApS(UB) pretén continuar, el curs vinent, amb les diferents línies
d’acció iniciades, així com també reforça la tasca d’extensió en cadascuna de les facultats.
És per això que en aquest moment s’està elaborant un pla de treball en el que cada facultat
pren una sèrie de compromisos en relació a la difusió i consolidació de l’aprenentatge
servei.
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Finalment, considerem important continuar treballant pel reconeixement institucional de
l’aprenentatge servei, no només com a innovació docent, sinó també com una manera de
fer recerca amb i per a la comunitat i com una manera també d’entendre la transferència
del coneixement. Totes elles missions que sempre han d’anar travessades per l’eix de la
responsabilitat social.
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