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Resum 

L’objectiu de l’educació secundària és formar bons ciutadans, preparar-

los per la vida. A través de la seva formació acadèmica els alumnes han d’assolir 

les competències bàsiques per a viure en societat. Mitjançant l’Aprenentatge 

Servei (ApS), una metodologia que combina processos d’aprenentatge i servei, 

es garanteix als estudiants que durant la seva trajectòria escolar protagonitzin i 

siguin partícips d’accions de compromís cívic posant en joc els seus 

coneixements. Amb aquest treball es vol contextualitzar que s’entén per ApS, 

analitzar la noció dels alumnes vers aquesta metodologia i finalment mostrar una 

proposta d’intervenció. Per tal de donar suport a la justificació del projecte, 

s’analitza mitjançant un qüestionari l’opinió que tenen els alumnes de secundària 

de l’ApS a més de la coneixença, el compromís i la importància que li donen. 

Proposem un projecte dirigit als alumnes de tercer de l’ESO, a través de la 

realització d’una campanya d’adhesió a la donació de medul·la òssia a les Illes 

Balears, amb la finalitat de treballar els continguts curriculars propis del temari i 

a la vegada ajudar en una de les necessitats de la societat que ens envolta; la 

donació de medul·la, una acció tan necessària per tractar malalties com la 

leucèmia, però que a la vegada no té tant d’impacte com la donació de sang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules clau: aprenentatge servei, competència social, intel·ligències 

múltiples, treball cooperatiu, participació social 
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Introducció 

El sistema democràtic actual promou el desenvolupament d’una societat 

participativa en la qual es millorin els aspectes socials, econòmics i culturals. En 

l’educació secundària es pretén formar bons ciutadans, els quals al llarg de la 

seva formació assoleixin competències bàsiques per a la vida en societat. Les 

assignatures en relació a la biologia i geologia poden treballar aquests aspectes 

des de molts d’àmbits diferents. 

Durant l’educació secundària obligatòria (ESO) i segons el Currículum de les Illes 

Balears de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), 

els alumnes han d’arribar a assolir la competència social i ciutadana mitjançant 

fets com conèixer les conseqüències dels estils de vida, exercir una ciutadania 

activa o bé, tenir un sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. (Decret 34/2015) 

L’adquisició de coneixements i competències amb una aplicació pràctica per la 

millor realització d’un servei útil a la comunitat, són arguments suficients per 

poder canviar el sentit de l’aprenentatge i a la vegada també, el sentit de la 

societat. (Puig et al. 2009) 

Amb el següent treball es pretén dissenyar una proposta d’intervenció on és posi  

en pràctica aquesta pedagogia actual, que treballa moltes de les competències 

on vol arribar el sistema educatiu, i que a la vegada proporciona una actitud 

participativa amb la societat. Aquesta metodologia és coneguda com 

Aprenentatge Servei  (d’ara en endavant ApS). 

Objectius  

 

1. Contextualitzar que s’entén per l’Aprenentatge Servei  

 

2. Analitzar l’opinió, el grau de coneixement i el compromís de l’alumnat en 

relació a l’Aprenentatge Servei 

 

3. Elaborar una proposta d’intervenció on s’apliqui l’Aprenentatge Servei 
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Estat de la qüestió 

L’ApS 

Es coneix com ApS Una proposta educativa que combina processos 

d’aprenentatge i de servei a la comunitat amb un sol projecte ben articulat en el 

qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn 

amb l’objectiu de millorar-lo; una activitat complexa que integra el servei a la 

comunitat amb l’aprenentatge de continguts competències i habilitats o valors. 

(Puig et al., 2006) 

La metodologia ApS té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la 

seva trajectòria escolar i en el marc curricular, experimentin i protagonitzin 

accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin 

en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. (Puig et al., 

2009) 

Des de sempre els centres han dut a terme voluntariats amb diverses entitats 

però en poques ocasions aquests actes no s’han relacionat estretament amb el 

currículum acadèmic o si bé, han estat poc valorats. 

El servei voluntari, la transmissió de coneixements, habilitats i valors són els 

components que fonamenten l’ApS, un treball per competències que genera una 

forma de creixement humà on es creen vincles socials i es construeixen 

comunitats humanes més justes amb una millor convivència.  

No va ser fins als anys noranta quan es va començar a parlar sobre l’ApS.  

Aquesta és una metodologia innovadora però a la vegada està basada en 

experiències que des de fa temps es posen en pràctica dins l’educació. Aquest 

tipus d’aprenentatge suposa una gran investigació educativa per tal de trobar 

bones experiències d’aprenentatge i servei i d’aquesta manera poder crear-ne 

de noves o bé complementar-ne d’altres què ja s’hi acosten. Un dels principis 

més importants és el fet de prendre consciència de la funcionalitat d’aquest 

aprenentatge que fora adonar-nos ‘ne  en moltes ocasions ja hem posat en 

pràctica.  

L’ApS millora el desenvolupament dels participants però també és un procés 

d’optimització per a les institucions educatives, tant pel que fa al professorat com 
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a totes les parts del centre. (Furco et al., 2004) El centre es fa conèixer dins la 

societat ja que hi agafa molta més participació. Per altra banda els professors es 

formen en una metodologia diferent a la tradicional i poden treballar els 

continguts d’una manera molt més pràctica. 

Amb l’ApS el rol dels alumnes dins la societat sofreix un canvi. Els alumnes 

tradicionalment han estat receptors de la informació que un professional els 

proporciona. Amb l’ApS el seu paper canvia. Els alumnes ara són la part que 

proporciona el servei a un col·lectiu que requereix de la seva ajuda; són els 

protagonistes de la didàctica i a la vegada de l’aprenentatge que reben.  

A part d’enfortir l’èxit acadèmic de l’alumnat, el fet d’intervenir amb les 

necessitats socials implica també un augment del capital social de la comunitat 

ja que es fa  ús d’un col·lectiu força actiu i amb molt de potencial. Els joves troben 

sentit al que estudien quan apliquen els seus coneixements i habilitats en una 

pràctica solidària.  

Tot i així, l’ApS, presenta els inconvenients d’haver d’enfrontar-se a la rigidesa 

dels currículums, manca de temps per a poder dedicar-s’hi, horaris poc ajustats 

a les necessitats del servei, la problemàtica del fet de sortir de l’aula, la 

responsabilitat civil que suposa, etc. (García i Cotrina, 2011) 

 

Característiques de l’ApS 

L’ApS es deslliga completament de les classes magistrals; la pràctica docent, on 

únicament hi ha una transmissió verbal d’informació entre els professors i els 

seus alumnes. El Service Learning 2000 Center diferencia l’aprenentatge de 

servei de les altres metodologies bassades en l’experiència, com els “Serveis 

comunitaris”, les “iniciatives solidàries asistemàtiques” i el “treball de camp.” La 

diferència entre ells es bassa en la proporció de servei i aprenentatge de 

cadascú. (figura 1) (Puig et al., 2009) 

Els serveis comunitaris proporcionen molt de servei a la comunitat en relació a 

l’aprenentatge que s’assoleix per part dels alumnes. Les iniciatives solidàries es 

basen amb poc servei i poc aprenentatge degut a què sempre són fet puntuals i 

sense un context de fons. Per altra banda, el treball de camp o les pràctiques al 
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laboratori proporcionen poc servei i molt d’aprenentatge. Finalment, 

l’aprenentatge de servei procura molt de servei i a la vegada molt d’aprenentatge. 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostren una sèrie de característiques que ajuden a entendre el 

concepte de l’ApS: 

 És una metodologia dirigida a l’educació formal i no formal per a 

totes les edats. 

 Ha de comptar amb un espai temporal precís. 

 Tan el servei com l’aprenentatge s’han de correspondre i els dos 

han d’obtenir algun valor. 

 S’adquireixen coneixements i a la vegada competències per a la 

vida.  

 Consisteix en un mètode de pedagogia activa i reflexiva mitjançant 

l’experiència, la participació activa, la reflexió, la transversalitat, la 

resolució de problemes, la cooperació,  etc.  

 És un punt de connexió entre les institucions educatives  i les 

entitats socials.  

Aquestes característiques no sempre es manifesten de la mateixa manera ni amb 

el mateix èmfasis. 

Serveis comunitaris 

(molt servei i poc aprenentatge) 

Aprenentatge – Servei 

(molt servei i molt aprenentatge) 

Iniciatives solidàries assistemàtiques 

(poc servei i poc aprenentatge) 

Treball de cap 

(poc servei i molt aprenentatge) 

-           +  

Figura 1: Service Learning 2000 Center diferencia l’ApS de les altres metodologies 
bassades en l’experiència 

+ 
 
 

 
 
 
-
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Competències, avantatges i inconvenients de l’ApS 

L’ApS vincula explícitament un servei a la comunitat amb un aprenentatge 

significatiu. Aquest aprenentatge pot ser un contingut curricular i ubicar-se en 

una assignatura concreta però també pot ser un aprenentatge transversal, on 

s’aplica a diverses assignatures al mateix temps i tractant continguts 

conceptuals, actitudinals, i procedimentals. El més important és que es treballin 

i s’avaluï tant l’aspecte de l’aprenentatge com el del servei. 

Amb la l’execució d’aquesta metodologia es posen en pràctica múltiples 

competències cognitives i personals. S’encaixa completament la competència 

social i ciutadana. L’alumne ha de comprendre la realitat en la que viu, ha 

d’aprendre a cooperar, conviure, exercir de forma activa la ciutadania 

democràtica i s’ha de comprometre amb la millora d’aquesta. L’alumne adopta 

una participació activa amb la societat què l’envolta i aquest fet li proporciona 

una gran responsabilitat. Els alumnes han d’aprendre a ser competents essent 

útils amb els demés. (“Perdiodico Escuela” 2013) 

Són molts els estudis que s’han realitzat en relació als beneficis que suposa la 

participació en projectes d ‘ApS. La taula que es mostra a continuació resumeix 

les aportacions més importants que proporciona aquesta pedagogia. (Furco, 

2004) (taula 1) 

 

Impacte educatiu de l’ApS 

Acadèmic i 

cognitiu 

- Augment del rendiment en proves estandarditzades. 

- Més recepció de coneixements conceptuals i competències. 

- Major assistència, motivació respecte a l’escola i retenció. 

- Qualificacions acadèmiques més altes. 

- Millors habilitats per a analitzar i sintetitzar informació complexa. 

Formació cívica - Més comprensió de la política i de les activitats governamentals. 

- Més participació dins la comunitat i en relació a les qüestions 

públiques. 

- Millora la pràctica de la ciutadania i de la responsabilitat 

ciutadana. 

- Augment de la consciència i comprensió en qüestions socials. 

- Compromís amb el servei comunitari. 
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Vocacional i 

professional 

- Ampliació de la consciència i de les opcions vocacionals. 

- Millora de les competències professionals. 

- Augment la comprensió de la ètica del treball. 

- Millor preparació pel món laboral. 

Ètica i moral - Exposició a nous punts de vista i perspectives. 

- Canvis positius en el judici ètic. 

- Millor habilitat per a prendre decisions independents respecte a 

qüestions morals. 

Personal - Ampliació de les qualitats i competències pel lideratge. 

- Més autoestima. 

- Més coneixement d’un mateix. 

- Més resiliència. 

- Millor eficàcia personal. 

Social - Més companyerisme entre estudiants. 

- Habilitat per treballar en equips o bé per treballar amb altres. 

- Capacitat per tombar prejudicis. 

- Millora de les conductes prosocials. 

 

 

Diferents maneres d’aprendre mitjançant l’ApS 

Independentment del contingut específic que comporta cadascuna de les 

experiències concretes, les activitats d’ApS comparteixen determinades 

condicions pedagògiques, entre les que destaquen: l'aprenentatge a partir de 

l'experiència, l'aprenentatge cooperatiu, la reflexió sobre l'acció i la guia o model 

que ofereixen els adults. (Rovira et al. 2011) 

 S’aprèn a partir de l’experiència: formar part en primera persona de les 

activitats que planteja aquests tipus d’aprenentatge ajuda a assolir els 

continguts teòrics. 

 S’aprèn de manera cooperativa: l’ApS ofereix escenaris cooperatius que 

permeten assumir reptes ambiciosos que resulten impossibles d'abordar 

de manera individual i que generen relacions d'interdependència positiva 

entre tots els participants. 

 S’aprèn reflexionant sobre l’acció: és evident que és una pedagogia 

bassada amb l’activitat pràctica però també és fonamental reflexionar tant 

Taula 1: Impacte educatiu de l’ApS (Extreta de Furco, 2004) 
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per a poder detectar les necessitats com per a poder avaluar totes les 

accions que comporta el procés. D’aquesta manera s’adquiriran 

coneixements que no s’han pogut treballar durant la intervenció pràctica. 

 S’aprèn amb l’ajuda o model que aporten els adults: els educadors i els 

professionals de les entitats socials s’encarreguen de motivar i guiar als 

joves durant l’aprenentatge.  

Mitjançant l’acció d’aquest tipus d’aprenentatge s’aconsegueix trobar alternatives 

didàctiques per tal de fer arribar els continguts que per altres vies no es 

transmeten a l’alumnat i per tant també és una manera per atendre a la diversitat 

del grup. 

 

Les intel·ligències múltiples i l’ApS 

L’any 1983 Howard Gardner publica el llibre “Estructures de la ment” on 

començà a parlar de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples. Gardner critica el 

concepte tradicional d’intel·ligència, el qual es basa únicament amb l’èxit 

personal i individual, sense tenir en compte les capacitats de desafiar les 

situacions de la vida i/o les relacions interpersonals. Defensa que no sols ens 

hem de basar en la mesura de les intel·ligències matemàtica i lingüística i que 

aquestes no s’han de quantificar exclusivament a partir de tests d’intel·ligència. 

Gardner proposa que la intel·ligència és la capacitat de resoldre problemes o de 

crear productes que siguin valuosos en un o més ambients culturals i també 

considera que hi ha múltiples intel·ligències i que aquestes són diferents i 

independents entre elles tot i que puguin interactuar i potenciar-se 

recíprocament.  

Fins en l’actualitat l’equip d’investigació de Howard Gardner ha identificat a vuit 

tipus d’intel·ligència (De Luca, 2000). (figura 2) 

A més, Gardner tot i no negar el comportament genètic de la intel·ligència, pensa 

que aquesta es pot entrenar i variar. Tots naixem amb uns potencials marcats 

pels gens, però aquests potencials s’aniran desenvolupant més o menys segons 

el medi ambient i les nostres experiències. 
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En una entrevista feta pel diari La Vanguardia l’abril del 2016, Gardner 

digué:  

<< No arribaràs a l’excel·lència si no vas més enllà de satisfer el teu ego, 

la teva ambició o la teva avarícia. Si no et compromets, per tant, amb 

objectius que van més enllà de les teves necessitats per a servir les de 

tots >> 

Una bona manera de contribuir en el desenvolupament de la pluralitat de les 

intel·ligències és mitjançant l’ApS. A través d’aquesta metodologia els alumnes 

poden manifestar els seus talents, aquells talents no exclusivament acadèmics, 

i  a més poden posar-los en pràctica i entrenar les seves intel·ligències. L’ApS 

suporta la teoria de les múltiples intel·ligències ja que formem ciutadans 

competents no només pel fet de millorar el currículum personal sinó per a 

transformar el món, fer-lo més just i habitable. 

•Capacitat d’analitzar problemes i dur a terme operacions 
matemàtiques.

I. Logica-matemàtica

• Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. És la 
responsable de la producció d’oracions gramaticals.

I. Lingüística

• Capacitat per a percebre amb precisió el món visual i espacial.I. Espacial

• Capacitat per a apreciar, discriminar, transformar i expressar les 
formes musicals, sensible al ritme, el to i el timbre.I. Musical

• Capacitat per a controlar els moviments del propi cos i utilització 
d’objectes amb destresa.I. Corporal - kinestèsica

•Capacitat per a accedir als sentiments propis i 
comprendre’s un mateix i utilitzar aquesta informació amb 

eficàcia en la regulació de la pròpia vida.
I. Intrapersonal

• Capacitat per entendre  i respondre de manera adequada als 
estats d’ànim, temperaments, motivacions i desitjos dels altres.I. Interpersonal (emocional)

• Capacitat per a comprendre el món natural i treballar eficaçment 
en ell.I. Naturalista

Figura 2: Intel·ligències múltiples de Gardner 
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Les intel·ligències espacial i naturalista són fonamentals alhora de diagnosticar 

les necessitats de la comunitat. El fet de involucrar-se amb el projecte i 

d’assabentar-se de la situació de la resta de la societat requereix en gran mesura 

de les intel·ligències inter- i intrapersonal. Per altra banda, intel·ligències com la 

lingüística i la matemàtica són necessàries per a poder tractar dades del projecte 

i  comunicar-les. Finalment, les intel·ligències corporal i musical tenen un gran 

paper a l’hora de la participació activa dels protagonistes en qualsevol activitat 

de l’ApS. 

 

Experiències en l’ApS 

Avui en dia podem documentar moltes experiències en l’ApS ja que cada 

vegada hi ha més diàleg entre els serveis comunitaris i els centres educatius.  

Els ministeris d’educació i les conselleries de distints països europeus han 

legislat aquesta metodologia per a poder-la introduir dins els seus sistemes 

educatius, i han impulsat diferents projectes en relació a l’ApS. A Alemanya, la 

Fundació FreudenBerg l’any 2001 en va inicià un per a promocionar i reconèixer 

socialment  les comunitats d’immigrants i gràcies a l’èxit què va tenir, l’any 2007 

es va configurar una Xarxa Alemanya d’Aprenentatge de Servei. L’any 2010 el 

govern de Dinamarca va canviar la perspectiva del voluntariat que s’impartia al 

país envers a la metodologia de l’ApS.  Holanda des de 2003 compta amb una 

llei que regula i finança aquests tipus de projectes i països com Suïssa i Romania 

financen la formació i la difusió d’aquesta nova metodologia.  

A Espanya la Xarxa Espanyola d’Aprenentatge- Servei (RedAps),és una 

associació sense ànim de lucre constituïda per diferents grups repartits en 15 

comunitats autònomes i constituïts per persones i entitats de procedència 

diversa: centres educatius, centres de formació del professorats, entitats socials, 

universitats i altres iniciatives socials. 

La Xarxa té com a objectiu difondre l’ApS i potenciar la col·laboració entre grups 

territorials. Va ser creada el novembre del 2010 amb l’aspiració d’aconseguir que 

els nins, nines i joves siguin considerats ciutadans actius capaços de 

desenvolupar les seves capacitats i el seu talent al servei de la comunitat. Des 
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de aquell moment s’han organitzat trobades sobre l’aprenentatge de servei i en 

la vuitena, l’any 2015, es van atorgar per primera vegada els “ Premis ApS”  

Per altra banda, també existeix una Xarxa Sectorial de les Universitats, ApS (U), 

liderada per la Universitat de Barcelona. La següent figura recull diferents 

organitzacions que treballen amb aquesta metodologia arreu d’Espanya. (figura 

3) 

 

 

 

Roser Batlle, pedagoga especialitzada en l’ApS l’any 2008 va ser nomenada 

Emprenedora Social de Ashoka (Xarxa d’emprenedors socials d’Espanya) per a 

promoure i difondre l’ApS a Espanya. En una de les seves conferències remarca 

que  

“hem d’oblidar la idea de que els joves són el ciutadans del futur, ja què 

els joves realment són els ciutadans  del present i són capaços de 

provocar grans canvis al seu entorn.  No s’ha d’escollir entre l’èxit 

acadèmic i el compromís social, perquè no són , ni han de ser, 

antinòmies irreconciliables.” 

 

Roser troba a faltar en la actual Convenció dels drets dels nins un dels enunciats 

de la primera Carta dels Drets dels Infants (Declaració de Ginebra, 1923):  

Centre Promotor 
d'Aprenentatge 

Servei, a 
Catalunya.

ApS Cantabria Fundació Zerbikas, 
l'aprenentatge-

servei al País Basc.

Grup Promotor ApS 
de la Comunitat 

Valenciana.

Grup promotor de 
l'aprenentatge-
servei a Madrid

Associació Gallega 
d'Aprenentatge de 

Servei

Red d'Aprenentatge 
de Servei de la 

Rioja

ABYSS Navarra, el 
grup impulsor en 
aquest territori.

Figura 3: Organitzacions que treballen amb l’ApS a Espanya 
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“L’infant ha de ser educat en el sentiment que ha de posar les seves millors 

qualitats al servei dels seus germans”.  

Considera que amb l’ApS s’aconsegueix aquesta fita. 

Diferents propostes sobre l’ApS 

L’ApS s’aplica en distints àmbits educatius tant en l’educació no-formal i formal 

com en l’educació informal. La següent taula mostra alguns exemples de la 

proposta de l’ApS: (extreta de Rovira, 2011)(taula 2) 

 

Propostes d’ApS 

Ecoauditoria Alumnes d’educació primària analitzen l'entorn mediambiental pròxim i es 

comprometen durant un any amb accions de sensibilització i reducció 

dels danys ambientals a l'escola i la família. En el projecte , s'aprenen 

habilitats d'anàlisi mediambiental i de comunicació i difusió. 

Ajuda cívica Alumnes d’educació secundària aprenen mentrestant realitzen la tasca 

en un dels següents àmbits: atenció geriàtrica, suport a l'alfabetització de 

joves immigrants i servei a la comunitat escolar.  

Dinamització 

cultural 

Un grup de joves d'una fundació de temps lliure dissenya i executa 

propostes d'oci nocturn alternatiu per a joves de la seva ciutat. Per a això, 

col·labora amb el departament de cultura de la ciutat; aquest organisme 

els entrena en diferents activitats de gestió i dinamització d'accions 

culturals. 

Recolzament 

legal 

Un grup de joves estudiants de Dret es compromet a oferir suport a 

advocats que estan exercint i el quals porten diferents casos de torn 

d'ofici. A més de coneixements tècnics sobre l’exercici de l'advocacia, els 

joves es preparen en competències de comunicació, assessorament i 

acompanyament personal. 

Agents 

comunitaris 

Un grup de mares d'alumnes immigrants col·laboren amb l'escola en el 

suport i assessorament a altres famílies immigrants nouvingudes. El 

centre educatiu treballa amb el ajuntament per a la informació sobre les 

institucions municipals, els serveis socials i sanitaris i els drets bàsics dels 

ciutadans immigrants. 

 

 

 

Taula 2: Propostes d’ApS (Adaptada de Rovira, 2011) 
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Disseny i Implementació de l’ApS 

Rubio (2009)  assenyala que  

"en el disseny i la implementació d'activitats d'aprenentatge servei, és 

fonamental que els aprenentatges no quedin supeditats a l’atzar. Han de ser 

planificats, sistemàtics ,conscients , i, en la mesura que sigui possible, vinculats 

als continguts curriculars”. (Rubio 2009 a Garcia i Cotrina 2015) 

El punt de partida per  posar en marxa una proposta d’ApS és diagnosticar els 

aspectes susceptibles de millora de la realitat que ens envolta i en la que volem 

actuar. Per aquest motiu és fonamental que els alumnes tinguin una mirada 

crítica i global per tal de poder entendre el dinamisme social, cultural, econòmic 

i mediambiental. A partir del moment en què els alumnes tinguin ganes i estiguin 

motivats per a involucrar-se amb la realitat que els envolta, el primer que s’ha de 

fer es conèixer bé la situació amb la que és vol treballar. L’eficàcia del servei que 

es pugui proporcionar depèn en gran mesura de la capacitat d’observació i de 

l’encert alhora de captar i definir els problemes reals que afecten a la 

col·lectivitat. 

Sovint les necessitats de la societat són evidents. Tot i així, en algunes 

ocasions és necessari sensibilitzar els joves participants i motivar-los. Noddings, 

(2002) diu que com més a prop estiguem de les necessitats dels altres, majors 

seran les nostres possibilitats d’entendre les seves situacions i respondre caps 

als altres. S’ha de prendre consciència de les dificultats i els problemes reals que 

viu part de la població i demanar-nos: Què podem fer per contribuir a solucionar 

el problema? Aquesta és la pregunta que s’hauria de plantejar cada grup en el 

moment de dissenyar una acció de servei.  

Hi ha cinc etapes bàsiques per a poder dur a terme un projecte sobre  

l’ApS. Aquestes són: preparació de l’educador, planificació del grup, execució 

amb el grup, avaluació amb el grup i per acabar, avaluació de l’educador. Dins 

cada una d’aquestes etapes hi ha un conjunt de passes diferents a seguir. 

Aquestes són flexibles en l’ordre i el pes específic que se’ls dóna ja que depèn 

en gran mesura del tipus de projecte, l’àmbit en el qual es dugui a terme, la 

durada, etc. 
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Durant tot el procés hi ha d’haver una reflexió sobre els aprenentatges que es 

van assolint i a la vegada s’han d’anar relacionant amb el servei que estan 

proporcionant. D’aquesta manera els alumnes prendran consciència dels 

avantatges d’aprendre a través de l’experiència i què aquest aprenentatge no es 

desvincula de la resta de societat. La següent figura resumeix una seqüència 

d’accions a fer en cada una de les diferents etapes: (figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preparació de l'educador

- Analitzar el 
grup i cada 
participant.

- Detectar les 
necessitats de 
l'entorn

- Establir el 
vincle entre 
currículum i 
servei.

- Planificar el 
projecte de l'ApS

2. Planificació amb el grup

- Motivar el grup.

- Analitzar 
l'entorn o el 
problema.

- Organitzar el 
treball.

- Reflexionar 
sobre els 
aprenentatge de 
la planificació.

3. Execusió amb el grup

- Executar el 
servei

- Relacionar-se 
amb les entitats

- Registrar, 
comunicar, i 
difondre 
l'experiència

- Reflexionar 
sobre els 
aprenentatges 
de l'execusió 

4. Avaluació amb el grup
- Valorar els 
resultats del servei

- Reflexionar sobre 
el procés 
d'aprenentatge

- Projectar futures 
accions

- Celebrar el 
projecte acabat

5. Avaluació de 
l'educador

- Avaluar el grup 
i cada alumne

- Avaluar el 
treball amb les 
entitata

- Avaluar 
l'experiència de 
l'ApS

- Autoavaluar-se 
com a educador

Figura 4: El procés metodològic de l’ApS ( Adaptada de Batlle i Bosch 2006) 



17 
 

Noció dels alumnes de secundària sobre l’ApS 

Per tal de donar suport a la justificació del projecte que es presenta a 

continuació, s’ha dissenyat un qüestionari amb la finalitat d’analitzar quina és 

l’opinió, el grau de coneixença, el compromís i importància dels alumnes sobre 

l’ApS. (Annex I) 

El qüestionari  s’ha passat a noranta alumnes de distints grups de tercer 

d’ESO del centre on s’ha fet pràctiques, l’IES Sineu, per obtenir uns resultats 

heterogenis, ja que és un centre de grans magnitud i rep gent de tot el pla de 

Mallorca. S’han seleccionat els alumnes d’aquest curs amb la raó de dissenyar 

una proposta d’intervenció centrada en aquest nivell. El tractament de les dades 

s'ha fet sense fer distincions entre sexes i tot i què la mostra no sigui significativa 

si que podem dir que és representativa. 

Els resultats obtinguts s’analitzen en referència a les hipòtesis plantejades en el 

Pla d’Explotació del qüestionari (Annex II). (figura 5) 

 

 

 

 

Trobem el tractament de resultats obtinguts a l’Annex II i la taula de valors a 

l’Annex III del present treball. 

 

1

• Els alumnes són conscients de que aprenen millor mitjançant 
l’experiència.

2

• Els alumnes creuen que el seu rol dins la societat és important.

3

• Els alumnes estan compromesos amb la societat o pensen que 
ho haurien d’estar.

Figura 5: Hipòtesis del qüestionari sobre l’ApS 
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Hipòtesis 1: Els alumnes són conscients de que aprenen millor mitjançant 

l’experiència. 

Amb els resultats obtinguts podríem dir que els alumnes no relacionen el 

concepte servei a la comunitat amb el fet de reforçar i posar en pràctica els 

continguts curriculars. Únicament una quarta part de l’alumnat ha respost que 

mitjançant la realització d’un servei es posen en pràctica els coneixements 

apresos (pregunta 1). Tot i així, més de la meitat dels alumnes consideren què 

s’aprenen més continguts quan s’aplica el que s’ha ensenyat a classe en 

experiències de la vida real (pregunta 2)(figura 6) i assenyalen beneficis com el 

fet d’aprendre nous continguts, entendre la importància del que els ensenyen a 

classe i millorar la feina en grup i cooperativa (pregunta 12). Per aquest motiu 

podríem afirmar que la hipòtesis 1 del qüestionari és compleix en gran mesura.  

 

 

 

 

Hipòtesis 2: Els alumnes creuen que el seu rol dins la societat és important. 

La majoria dels alumnes pensen que la societat no espera únicament 

d’ells que es treguin el títol de la ESO sinó que a més, es formin bons ciutadans 

(pregunta 3). A més, quasi la meitat d’ells consideren “normal” la seva 

6%

19%

24%

51%

2. Consideres que s'aprenen més continguts 
acadèmics quan:

a. S’estudia molt i es preparen bé els exàmens.

b. S’escolten les explicacions teòriques del professor.

c. Es posa en pràctica el què s’ha après amb les demostracions del professor a classe.

d. Quan s’aplica el què s’ha ensenyat a classe amb experiències de la vida real.

Figura 6: Pregunta 2. Assoliment de continguts. 
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participació amb activitats socials (pregunta 5) i la gran majoria està d’acord en 

que com a mínim una vegada per curs, s’hauria de realitzar un projecte on 

s’apliquin part dels continguts vists a classe en la realització d’un servei a la 

comunitat, o que la societat realment té en compte l’opinió dels joves i els 

considera una peça fonamental per a millorar la ciutadania (pregunta 8). Més de 

la meitat dels alumnes creuen que són beneficiaris directes d’aquests tipus de 

projectes i que a més d’ells, se’n beneficia la societat i els professors que els 

dirigeixen (pregunta 10). Finalment la gran majoria pensen que són de molta o 

moltíssima utilitat en accions com; ajudar a aprendre la nova llengua als alumnes 

nouvinguts, disminuir la transmissió de malalties sexuals, augmentar la donació 

de sang i medul·la òssia, recuperar les tècniques tradicionals de l’agricultura  o 

bé disminuir la contaminació de la ciutat o poble on viuen (pregunta 11). 

Per aquest motiu podríem afirmar que la hipòtesis 2 del qüestionari es compleix 

i que els alumnes es consideren importants dins la societat. A més, es veu una 

gran relació entre el seu grau de  participació i compromís (preguntes 5 i 7) (figura 

7) 
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Figura 7: Participació i compromís amb la societat 
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Hipòtesis 3: Els alumnes estan compromesos amb la societat o pensen que ho 

haurien d’estar. 

Quasi la meitat dels alumnes afirmen haver participat en un projecte on 

s’apliqui l’ApS (pregunta 4). Els projectes on més han participat són els dirigits a 

la millora del medi ambient i en proporcions molts similars; intervenció dins 

l’àmbit sanitari, ensenyança a nois i noies més joves, i ajuda a la gent gran 

(pregunta 6). Com ja s’ha dit, el seu grau de compromís i participació està molt 

relacionat (preguntes 5 i 7) (figura 8), quasi la meitat dels alumnes opina que el 

seu compromís amb la societat és ”normal”.  

 

 

 

 

De cara al projecte s’ha de posar nom a aquesta metodologia per tal de que els 

alumnes la coneguin i tant ells, els professors i el centre li donin importància. Per 

tant, el fet d’entendre la importància del seu paper dins la societat i interioritzar-

ho, farà que hi vulguin participar més. Tot i així, caldrà treballar per a que 

entenguin que aquests serveis, tot i què no siguin remunerats aporten molts 

66%
10%

10%

14%

9. Si els serveis a la comunitat, com per exemple la 
mobilització de la gent per a que doni sang o medul·la 
òssia, fossin remunerats, creus que n’hi hauria més?

a. Si. Penso que si els serveis comunitaris fossin remunerats la gent hi participaria més.

b. No. Penso que si els serveis comunitaris fossin remunerats la gent hi participaria menys.

c. No. Penso que si la gent no participa en els serveis comunitaris no és una qüestió econòmica, sinó 
per falta de temps o d’informació.

d. Penso que si els serveis comunitaris fossin remunerats hi participaria la mateixa gent que si no ho
són.

Figura 8: Pregunta 9. Els alumnes pensen que si els serveis comunitaris fossin remunerats 
la gent hi participaria més. 
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d’aspectes positius i garanteixen unes condicions de vida millors (pregunta 9). 

(figura 8) 

Tot i que com expressen els alumnes han treballat en activitats relacionades amb 

l’ApS, encara queda molt a fer en relació a la millora dins l’àmbit sanitari. 

Finalment, podem afirmar que l’aspecte del compromís social és el que s’hauria 

de treballar més durant el desenvolupament del projecte que es vol proposar. 
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Proposta d’intervenció 

Es pretén dissenyar una proposta d’intervenció on és posi en pràctica 

l’ApS per a treballar per competències, i a la vegada proporcionar una actitud 

participativa amb la societat.  A continuació figura una mostra d’un projecte en 

relació a aquesta metodologia:  

Campanya d’adhesió a la donació de medul·la òssia a les Illes Balears 

1. Introducció 

Durant el darrer curs del primer cicle d’educació secundària és important que 

els alumnes prenguin consciència de la necessitat de la donació de sang i 

medul·la òssia per tal de resoldre molts problemes sanitaris i no únicament 

s’aprenguin els continguts teòrics. Els adolescents, com a ciutadans que són, i 

què en poc temps podran i hauran de prendre decisions com aquesta, han de 

formar-se a través de la seva etapa en l’educació secundària, dins el context dels 

aprenentatge per a la salut. Les nostres Illes són una de les comunitats on més 

donants de sang hi ha per nombre d’habitants. Tot i així, les quantitats de 

determinats grups sanguinis en moltes ocasions estan quasi exhaurides i les 

campanyes de donació treballen a contracorrent. A més, no hem d’oblidar la 

donació de medul·la òssia tan necessària per tractar malalties com la leucèmia 

però que a la vegada no té tant d’impacte com la donació de sang. Per aquest 

motiu el següent projecte es basarà en la metodologia ApS per poder tractar els 

continguts curriculars i a la vegada resoldre un problema de la societat que ens 

envolta; la donació de medul·la òssia. 

 

En un primer moment es va pensar en un projecte centrat en la donació de sang, 

el fet d’haver trobat en la bibliografia exemples de projectes centrats en la 

donació de sang ja realitzats i què han tingut èxit, ens va fer pensar que podia 

no ser un projecte tan innovador com es creia des d’un principi, malgrat aquest 

fet es decidí seguir endavant amb la proposta ja que, el fet de trobar projectes 

realitzats i què han tingut èxit  és un valor afegit per a iniciar l’ApS en un centre 

de secundària, tot i que finalment s’ha focalitzat en la donació de medul·la òssia. 
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Un d’aquests exemples el trobem a l’Escola Solc Nou de Barcelona, on es 

pretenia involucrar infants i joves menors d’edat en la tasca de la difusió de la 

necessitat de donació de sang. Els alumnes sortiren al carrer per a demanar que 

la gent donés sang i a la vegada ells mateixos els oferien berenar després de la 

donació. Els joves van aprendre continguts en relació a la sang i la donació, però 

també aspectes de comunicació o cooperació. 

També, alumnes del Cicle de Grau Mitjà de Farmàcia prepararen una campanya 

de donació de sang amb col·laboració amb el Banc de Sang de Vall d’Hebron. 

Els alumnes treballaren continguts curriculars d’un dels seus crèdits a la vegada 

que desenvolupaven les competències bàsiques pròpies de la professió per la 

qual es preparen i d’altres  competències tranversals com la comunicació. 

(Experiències. aprenentatge servei.com) 

Un altre exemple és el projecte dut a terme per l’escolta de primària de Natzaret 

(Badalona) juntament amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Els alumnes 

de tercer van promoure una campanya publicitària per a què els veïns de l’escola 

s’animessin a donar sang, ho enfocaren des de l’àmbit solitari i l’assignatura de 

llengua. Es va veure un increment de donació de sang i a més un increment de 

donants primerencs. 

A continuació, es realitza el plantejament d’un projecte de recerca utilitzant l’ApS, 

situat dins el Bloc 7 del primer cicle de biologia i geologia del currículum de les 

Illes Balears on es treballen continguts que figuren en el Bloc 4: les persones i la 

salut com són els trasplantaments i la donació de cèl·lules, sang i òrgans. (Decret 

34/2015). Els destinataris d’aquest, són els alumnes de tercer de la ESO. 
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2. Temporització 

Serà un projecte de llarga durada, es pretén que duri tot el curs acadèmic i 

què a més sigui transversal amb altres matèries com per exemple: 

matemàtiques, llengües, informàtica o plàstica. 

A continuació es mostra un calendari on estableixen els distints períodes del 

projecte des d’una perspectiva global. Situem les sessions al voltat dels mesos 

assenyalats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparació del professorat 

 Planificació amb el grup 

 Execució amb el grup 

 Avaluació amb el grup i avaluació del professorat 
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3. Objectius 

Els objectius que es pretenen per aquest projecte són els següents: 

1. Conèixer i reconèixer els components i les funcions de la sang: glòbuls 

vermells, glòbuls blancs i plaquetes. 

2. Saber la relació de la sang amb el procés de donació de medul·la òssia. 

3. Conèixer el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 

4. Detectar els principals motius pels quals les persones no donen medul·la 

òssia. 

5. Familiaritzar-se amb el procés de donació de medul·la òssia i interioritzar-

ho com un hàbit de participació social. 

6. Impulsar una línia d'accions per a augmentar la donació de sang i medul·la 

òssia a través del centre educatiu dirigit a les famílies i l'entorn social.  

7. Desenvolupar el potencial comunicatiu, participant en una campanya de 

comunicació en l’entorn familiar i social, per conscienciar de la importància 

de donar medul·la òssia. 

8. Sentir-se part activa de la societat. 

9. Incrementar la conscienciació vers la donació de medul·la òssia a partir 

d’una acció de participació ciutadana. 

10. Augmentar la donació de medul·la òssia a les Illes Balears. 

Es remarquen en color blau aquells objectius més propis del servei i es deixen 

en color negre els objectius més propis de l’aprenentatge. 
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4. Continguts 

 

Continguts conceptuals 

 

Continguts 

procedimentals 

 

Continguts actitudinals 

 Cèl·lules sanguínies 

 Teixits vasculars 

 Medul·la òssia 

 Sistema immunitari 

 Transplantaments 

 Donació de medul·la 

òssia. 

 Leucèmia 

 Transfusió 

 Banc de Sang de les 

Illes Balears 

 Rebuig 

 Receptor i donant 

 

 Recerca i selecció 

d’informació 

relacionada amb la 

donació de sang i 

medul·la òssia. 

 Elaboració d’un 

qüestionari i el seu 

pla d’explotació 

 Utilització de les 

noves tecnologies 

en la realització d’un 

tríptic informatiu 

 Tractament de 

dades i càlculs 

matemàtics per tal 

de calcular 

percentatges 

 Extracció de 

conclusions a partir 

d’uns resultats 

matemàtics 

 Presentació oral 

d’un projecte de 

recerca a través 

d’unes xerrades 

informatives 

 

 Compromís cívic i 

social 

 Esperit solitari amb la 

resta de ciutadania 

 Valorar el propi rol en 

la societat que els 

envolta. 

 Capacitat de treballar 

en equip amb 

participació i 

cooperació activa 

 Importància de la 

donació de sang i 

medul·la òssia i 

repercussió social. 

 

 

 

 

Taula 1: Relació dels objectius amb les competències bàsiques. 
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5. Relació dels objectius amb les competències bàsiques 
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Objectiu C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

1. Conèixer i reconèixer els components i 

la funció de la sang: glòbuls vermells, 

glòbuls blancs i plaquetes. 

X  X   X X 

2. Saber l’origen de la sang i la seva relació 

amb la medul·la òssia. 

 

X  X   X X 

3. Conèixer el Banc de Sang i Teixits  de les 

Illes Balears 

X  X X X  X 

4. Detectar els principals motius pels quals 

les persones que no donen sang no ho 

fan. 

X X X X X X X 

5. Familiaritzar-se amb el procés de 

donació de medul·la òssia e interioritzar-

ho com un hàbit de participació social 

X   X X X X 

6. Impulsar una línia d'accions de donació 

de sang i medul·la òssia a través dels 

centre educatiu dirigit a les famílies i a 

l’entorn social.  

X   X X X X 

7. Desenvolupar el potencial comunicatiu 

dels adolescents. 

X    X  X 

8. Sentir-se part activa de la societat X 

 

   X X X 

9. Incrementar r la conscienciació cap a la 

donació de medul·la  òssia a partir d’una 

acció de participació ciutadana 

X  X X    

10. Augmentar la donació de medul·la òssia 

a les Illes Balears. 

   X    

 

Taula 2: Relació dels objectius amb les competències bàsiques. 
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6. Seqüenciació 

La seqüenciació dels continguts conceptuals d’aquest projecte segueix un 

criteri psicològic i històric. Es comença amb l’estudi dels conceptes necessaris 

per a poder dur a terme les accions i s’acaba amb l’anàlisi dels continguts 

apresos. 

Aquest projecte té la durada d’un curs acadèmic i esta organitzat en quatre fases. 

La primera fase, o fase d’inici consisteix en la presentació del projecte, 

l’aprenentatge dels continguts necessaris i l’ anàlisis del servei comunitari amb 

el què es vol treballar. Per començar els alumnes han de saber de què es tracta 

el projecte, la importància que té i també fer-los entendre que mitjançant aquest 

projecte es treballaran diferents continguts conceptuals que els seran de gran 

utilitat. Abans d’iniciar l’execució del servei els alumnes han  de fer-se experts en 

la donació de sang i medul·la òssia a través de recerques guiades i una posada 

en comú  on es tractaran continguts com la composició de la sang i la seva relació 

amb el procés de donació medul·la òssia, també es farà un anàlisis exhaustiu de 

la pàgina web del Banc de Sang i Teixits de les Illes i la Fundació Josep Carreres 

contra la leucèmia. Una vegada aconseguida aquesta tasca i mitjançant eines 

proporcionades pel professor, l’alumnat dissenyarà un qüestionari per tal 

d’esbrinar els motius pels quals la gent no dóna medul·la i el grau d’informació 

que tenen en relació a la donació. 

La segona fase o fase de recerca, consisteix en la posada en pràctica dels 

qüestionaris, l’extracció de resultats i conclusions per tal de poder dissenyar un 

tríptic informatiu on es dóna resposta als principals temes a tractar; aquells ítems 

que s’han detectat amb el qüestionari i què són el motiu perquè la gent no és 

donant. 

L’etapa d’exposició és on es prepararan i duran a terme unes xerrades 

informatives  dirigides als pares dels alumnes i/o a tota la gent interessada. En 

aquesta exposició es pretén mostrar la totalitat del projecte i repartir els tríptics 

informatius realitzats pels propis alumnes. A més s’intentaria arribar a un acord 

amb el Banc de Sang de les Illes Balears per a donar la possibilitat als assistents 

interessants de fer una donació de sang o adherir-se a la donació de medul·la 

òssia acte seguit de l’exposició  i d’aquesta manera augmentar les donacions. 
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Finalment, s’avaluen tant la feina realitzada amb el grup com l’avaluació del 

professorat per analitzar el projecte i a la vegada proposar millores de cara a 

futures activitats d’ApS. 

Aquest es tracta d’un projecte de transversalitat amb les assignatures de : 

matemàtiques, educació plàstica, llengua catalana, llengua anglesa, tecnologia i 

informàtica. 

7. Activitats 

1. Preparació del professorat 

 Activitats 

Sessió 0. 

Planificació 

Anàlisis dels grups de feina i planificar les activitats segons 

l’horari del grup  

 

2. Planificació amb el grup 

 Activitats 

Sessió 1. 

Presentació de 

la tasca; 

plantejament i 

importància. 

Avaluació inicial: KPSI 15’ 

Presentació d’un vídeo motivador per a transmetre l’ 

importància de la donació de medul·la òssia 10’ 

Presentació d’un vídeo on observin  la seva possible tasca 

en aquest àmbit 10’ 

Presentació del projecte per part del professor cap als 

alumnes 15’ 

Sessió 2. 

Què en sabem 

de la medul·la 

òssia? 

Elaboració de grups de feina 5’ 

Recerca d’informació i síntesis dels continguts 

conceptuals del projecte: components de la sang, medul·la 

òssia 30’ 

Visita on-line al Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 

i Fundació Josep Carreres contra la Leucèmia 20’ 

Sessió 3. Recordatori del que es va veure la sessió anterior 5’ 

Anàlisis de la necessitat amb la que treballem 
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Per què 

treballem aquest 

tema? 

La leucèmia. Treballarem a partir de cassos reals on s’hagi 

requerit la donació de medul·la òssia (motivació) 

 

Sessió 4. 

Per què la gent 

no dóna sang i/o 

medul·la òssia ? 

Elaboració d’un qüestionari per a analitzar quins són els 

motius pels quals la gent del seu entorn no és donant: 

Pluja d’idees 30’ 

Eines per a elaborar un bon qüestionari (Transversalitat 

amb llengua catalana) 25’ 

Sessió 5. 

Elaboració del 

qüestionari 

Revisió i selecció de preguntes pel qüestionari 20’ 

Disseny del qüestionari 25’ 

Estratègia per passar el qüestionari 10’ 

Sessió 6. 

Elaboració del 

qüestionari 

Comentari sobre l’experiència d’haver passat el 

qüestionari. 15’ 

Buidatge dels qüestionaris 30’ 

Sessió 7. 

Elaboració del 

qüestionari 

Tractament de resultats i extracció de conclusions 

(transversalitat amb matemàtiques) 55’ 

Sessió 8. 

Elaboració del 

tríptic 

Elaboració d’un tríptic informatiu (Transversalitat amb 

educació plàstica i tecnologia) 55’ 

Sessió 9. 

Elaboració del 

tríptic 

Elaboració d’un tríptic informatiu (Transversalitat amb 

educació plàstica i tecnologia) 55’ 

 

3. Execució amb el grup 

 Activitats 

Sessió 10. 

Tríptic i 

Preparació de 

l’exposició 

Avaluació de manera conjunta del tríptic finalitzat 15’ 

Disseny d’una exposició que mostri totes les fases del 

projecte. 25’ 

Contacte amb les possibles institucions col·laboradores 

del projecte 10’ 
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Sessió 11. 

Preparació de 

l’exposició 

Realització del suport visual de l’exposició 55’ 

Sessió 12. 

Exposició 

Exposició del projecte elaborat dirigida a les famílies i a 

tota persona interessada 60’ – 90’ 

Mostra d’exemples de casos reals on s’ha requerit la 

donació de medul·la òssia. 30’ 

Donació de sang i/o inscripció al banc de dades de la 

medul·la òssia (....) (Activitat conjunta amb el Banc de 

Sang i Teixits de les Illes Balears) 

Berenar col·lectiu pels participants (....) 

 

4. Avaluació amb el grup 

 Activitats 

Sessió 13. 

Avaluació 

Avaluació de la tasca individual i/o en grup realitzada: 

qüestionari d’avaluació 15’ 

Avaluació del projecte i l’experiència: qüestionari 

d’avaluació 15’ 

Comentari global de com ha transcorregut el projecte: de 

manera oral dins l’aula 20’ 

 

5. Avaluació del professorat 

 Activitats 

Avaluació Avaluació del projecte des de la perspectiva docent 55’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2: Activitats del projecte 
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8. Sessions 

 

Preparació del professorat 
 
Sessió 0. Preparació del professorat 
 

El professorat es planteja realitzar un projecte d’ApS amb els alumnes de 

tercer d’ESO. Es pretén que sigui un projecte de llarga durada; que s’iniciï al 

primer trimestre i finalitzi al tercer i a la vegada sigui un projecte transversal amb 

altres matèries per tal de compartir la inversió del temps i dels recursos com 

també per treballar des d’un aspecte competencial. 

Primer de tot el professorat, analitza els grups amb els qui ha de treballar. Les 

primeres setmanes de curs són fonamentals per a poder connectar amb 

l’alumnat i detectar el grau d’implicació i motivació cap els estudis. D’aquesta 

manera el professor es podrà assabentar dels punts forts i el potencials dels 

alumnes amb qui es vol treballar i a la vegada de les mancances que caldrà 

millorar. Per començar, és necessari l’establiment d’un horari conjunt i a la 

vegada la realització de les reunions necessàries amb la comissió d’organització, 

la comissió d’extraescolars i reunions amb els tutors de tercer d’ESO i sempre 

tenir present que el paper del professorat es centre fonamentalment en fer de 

guia i motivar a l’alumne per què aprengui a través de l’acció. 

La vinculació curricular és un dels aspectes que cal concretar abans d’iniciar la 

tasca.  

Una vegada establerta l’organització temporal del projecte és important treballar 

amb la necessitat social que serà plantejada als alumnes. També, és el moment 

de tenir un primer contacte amb les organitzacions que puguin contribuir amb la 

tasca, com per exemple; el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i la 

Fundació Josep Carreres contra la Leucèmia com també els centres de salut 

pròxims a l’institut. Per altra banda és imprescindible comunicar la realització del 

projecte a les famílies des de l’inici ja que a part d’informar-los es vol que 

aquestes també en formin part.  

Pel que fa als recursos materials i les infraestructures; aquest projecte suposa 

un mínim cost pel centre ja que les jornades es duran a terme al mateix institut i 
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el material a utilitzar no suposa cap despesa extra cap als departaments que hi 

participen. 

Planificació amb el grup 

Sessió 1. Presentació de la tasca; plantejament i importància. 

 Activitat 1: Avaluació inicial: KPSI 

a. Durada: 10 ‘ 

b. Material: fotocòpia KPSI 

c. Ubicació: aula 

Per a iniciar el projecte el professorat reparteix als alumnes una fotocòpia amb 

un qüestionari KPSI per tal d’analitzar els continguts previs de l’alumne i a la 

vegada mostrar-los els aspectes fonamentals per a realitzar un bon projecte. 

 Inicial Final 

Què en sabem? 
1. No ho sé 
2. Ho sé a mitges 
3. Ho sé però no ho sé explicar 
4. Ho podria explicar a un company 

  

1. Saps en que consisteix la donació de teixits?   

2. Podries explicar en que consisteix el rebuig?   

3. Quina relació hi ha entre la medul·la òssia i la sang?   

4. Coneixes algun cas on s’hagi requerit la donació de sang?   

5. Creus que a Espanya hi ha molts donants de medul·la òssia?   

6. I a les Illes Balears?   

7. Podries dir algunes situacions en que es requereixi la donació 
de medul·la òssia? 

  

8. Coneixes el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears?   

9. Recordes alguna campanya amb la finalitat de donar sang i/o 
teixits? 

  

10. Sabries dir els motius pels quals la gent no dona?   

 

Aquest KPSI es tornarà a realitzar durant les sessions d’avaluació o bé l’alumne 

de manera individual a casa, per esbrinar el grau d’assoliment de continguts 

conceptuals durant el projecte. 
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 Activitat 2: Motivació 

a) Durada:  30 ‘ 

b) Material: vídeo 1 i vídeo 2  

c) Ubicació: aula 

Anem a treballar amb la realització d’un servei social on 

la motivació que tinguin els alumnes és fonamental. Per poder mostrar la 

importància de la seva tasca se’ls projecta dos vídeos. El primer és de la fundació 

Josep Carreres contra la leucèmia i tracta sobre la importància  i el procés de la 

donació de medul·la òssia.  El segon vídeo, és sobre l’ApS per que els alumnes 

vegin l’impacte del seu paper. A la vegada que es vagin mirant els vídeos es 

comenta entre tots que els ha transmès cada un d’ells. 

- Vídeo 1: La donació de medul·la òssia. Fundació Josep Carreres < 

https://youtu.be/9Zxot4IL3LE > 

- Vídeo 2:  Mira qui parla! Experiències de l’ApS 

<https://www.youtube.com/watch?v=u8YpiSlQGF0&list=PLcsIrUHedr1L

CeOWOYYXtrxwWMa4FwUkM > 

 Activitat 3: Plantejament del projecte  

a) Durada: 15’ 

b) Material: presentació Power point 

c) Ubicació: aula 

Una vegada que els alumnes reconeguin el paper que tenen dins 

l’augment de la donació de medul·la i es trobin motivats per a treballar 

activament, el docent passa a mostrar-los la planificació del projecte ApS; ja 

saben el  perquè i ara és el moment d’explicar-los quan, qui i com es durà a terme 

l’acció. 

Sessió 2. Què en sabem de la medul·la òssia?  

 Activitat 4: Elaboració de grups de feina 

a) Durada: 10’ 

b) Material: targetes amb els noms dels alumnes 

c) Ubicació: aula 

https://youtu.be/9Zxot4IL3LE
https://www.youtube.com/watch?v=u8YpiSlQGF0&list=PLcsIrUHedr1LCeOWOYYXtrxwWMa4FwUkM
https://www.youtube.com/watch?v=u8YpiSlQGF0&list=PLcsIrUHedr1LCeOWOYYXtrxwWMa4FwUkM
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Per poder realitzar petits grups cooperatius es durà a terme una activitat 

conjunta. Durant la fase de preparació del professorat i mitjançant l’anàlisi de 

grup, ja s’haurà pogut observar la diversitat de l’aula; quins alumnes són millors 

en l’aspecte comunicatiu, quins destaquen en la recerca i síntesis d’informació, 

quins potencien els aspectes més estètics.... Per aquest motiu entre tots 

establirem una característica a cada alumne i quan tinguem establertes les 

categories generarem grups a l’atzar de 3 o 4 alumnes. Serà una experiència 

positiva per millorar el vincle dins l’aula ja que a tots se’ls atorga una 

característica on es destaqui. Des d’aquest precís moment totes les activitats 

d’aula es treballaran en grups cooperatius.  

 Activitat 5: Recerca de continguts conceptuals 

a) Durada: 35’ 

b) Material: ordinadors portàtils 

c) Ubicació: aula 

Una vegada format els grups és el moment de què els 

alumnes s’informin del tema amb el que treballaran. Cada un ells disposa de dos 

ordinadors portàtils per fer la recerca on-line dels principals continguts 

conceptuals relacionats amb el projecte. Abans de començar es realitza una pluja 

d’idees dels continguts essencials que ells pensen que han de saber. Una 

vegada establerts, el professor reparteix una sèrie de fonts de recerca on trobar 

la informació i els alumnes podran navegar, seleccionar i sintetitzar la que 

consideren necessària, presentant-la en un glossari (en un full de paper) a la 

pròxima sessió. 

 Activitat 6: Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i Fundació Josep 

Carreres 

a) Durada: 10’ 

b) Material: ordinador portàtil 

c) Ubicació: aula 

Per acabar amb la sessió i aprofitar que ja estem treballant amb els 

ordinadors, els alumnes visiten dues pàgines webs fonamentals per a la 

realització del projecte; la pàgina del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i 
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la pàgina web de la Fundació Josep Carreres contra la leucèmia. Es realitza una 

visita guiada als diferents apartats d’importància rellevant com són: el procés de 

donació, coneix gent que ha estat donant o bé preguntes freqüents. 

 

 

Sessió 3. Per què treballem aquest tema? 

 Activitat 7: Recordatori del que es va veure la sessió anterior  

a) Durada: 15’ 

b) Ubicació: aula 

 

És el moment d’analitzar els distints glossaris que han fet els respectius 

grups; visionant, seleccionant i remarcant la importància d’aquells continguts 

claus que intervenen en el projecte. La selecció d’aquests es durà a terme al 

voltant de la següent pregunta que serà formulada pels professors: 

 Quins continguts creïs que hauria de conèixer la gent disposada a donar 

medul·la òssia?  

Els continguts conceptuals seleccionats es projecten al tríptic que realitzaran en 

sessions posteriors. 

 Activitat 8: Anàlisis de la necessitat amb la que treballem 

a) Durada: 20’ 

b) Material: fotocòpies amb notícies relacionades amb la necessitat 

de la donació 

c) Ubicació: aula 
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Seguim treballant en grups. Ara és el moment de fer veure als alumes la 

importància de la donació i dels transplantament, no únicament amb la donació 

de medul·la, sinó també la de sang i d’altres teixits. Aquesta sessió es situa 

abans de les festes de Nadal i és per aquest motiu que les notícies què se’ls 

passa als alumnes estan relacionades amb la campanya extraordinària de 

donació de cara a aquestes festes. En petit comitè els grups treballaran per donar 

resposta a les següents preguntes les quals seran recollides en un full de paper. 

 Creieu que la gent dóna més sang i/o teixits pel fet de trobar-se a les 

festes de Nadal? Per què? 

 Creïs que durant aquestes dates és més necessària la donació? Per què? 

 Podríem actuar de qualque forma per augmentar la donació durant 

aquestes dates ? O penseu que es millor fer-ho en un altre moment de 

l’any?  

 Per què la gent deu aturar de donar durant les festes? 

 Podria ser aquesta una de les preguntes del nostre futur qüestionari? 

 

 Activitat 9:  La leucèmia.  

a) Durada: 20’ 

b) Material: Vídeo 

c) Ubicació: aula 

L’objectiu d’aquesta activitat és relacionar estretament la donació de sang i 

medul·la òssia amb la leucèmia. Per aquesta raó es projecta un vídeo didàctic 

que explica en que consisteix aquesta malaltia i el seu tractament. És un vídeo 

en anglès i per aquest motiu treballarem transversalment amb l’assignatura 

d’anglès amb la finalitat d’entendre el contingut. Per acabar la sessió es projecta 

un altre vídeo on s’explica el cas d’un nen que ha necessitat la donació de la 

seva mare. A més, en aquest darrer vídeo es tracten molts de continguts 

conceptuals que els alumnes ja hauran treballat en anteriors sessions. 

What is leukemia? - Danilo Allegra and Dania Puggioni 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3B-AaqjyjE 

Médula: fàbrica de la vida https://www.youtube.com/watch?v=oWlBtAI6OO8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3B-AaqjyjE
https://www.youtube.com/watch?v=oWlBtAI6OO8
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Sessions 4, 5, 6 i 7: Elaboració d’un qüestionari 

 Activitat 10: Pluja d’idees  

a) Durada: 20’ 

b) Ubicació: aula 

En aquest punt del projecte els alumnes ja saben la importància de la donació 

de medul·la i la complicació a l’hora de trobar donants compatibles. És el moment 

de detectar els motius pels quals la gent no dóna sang o medul·la. Amb aquesta 

finalitat es pretén dissenyar un qüestionari el qual es passarà al seu entorn més 

proper per tal d’analitzar els motius. Entre tots plantegem les hipòtesis i realitzem 

una pluja d’idees amb les preguntes claus que hauríem de fer. Ho anotem tot a 

la pissarra per tal de seguir amb la següent activitat. 

 

Exemples: 

 La gent no dóna medul·la òssia perquè no sap que pot fer-ho. 

 La gent no és conscient de la necessitat de donació de medul·la òssia. 

Aquest, serà el punt de partida del tríptic que es realitzarà durant les sessions 8 

i 9. 

 

 Activitat 11: Com realitzem bones preguntes? 

a) Durada: 35’ 

b) Material: ordinadors portàtils 

c) Ubicació: aula 

Una vegada hem decidit sobre quins aspectes formular les preguntes, és l’hora 

de redactar bones qüestions. Per aquest motiu el professor lliure als alumnes 

una sèrie de pautes per fer-ho, com també la lectura d’un article que informa 

sobre les passes a seguir per elaborar un bon qüestionari. 

 

  

 

Fernández Núñez, Lissette. Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l’Educació. 

Secció de Recerca. Com s’elabora un qüestionari? 
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Aquesta és una activitat on es posa en pràctica la competència de comunicació 

lingüística. Cada grup treballa amb distints aspectes per poder unificar-ho durant 

la pròxima sessió. 

 Activitat 12: Revisió, selecció de preguntes i disseny del qüestionari  

a) Durada: 55’ 

b) Material: ordinadors portàtils 

c) Ubicació: aula 

Es dedica tota una sessió pel muntatge del qüestionari. Es pretén seleccionar 

aquelles preguntes de més rellevància i a la vegada aquelles preguntes més ben 

plantejades. Per fer-ho cada grup exposa les que ha realitzat i entre tots 

decidirem quines inclou el nostre formulari. Una vegada seleccionades, és el 

moment del disseny, i per aquesta tasca ens posem en contacte amb el 

departament de tecnologia i informàtica amb l’objectiu que ens quedi un 

qüestionari atractiu i fàcil de seguir. 

 

Font d’ajuda:  Consells per fer un bon qüestionari de l’enquesta. Recuperat de: 

http://www.ersilia.org/aventura_explorar/index.php?option=com_content&view=

article&id=11:consells-per-fer-un-bon-queestionari-

denquesta&catid=4:general&Itemid=6 

 Activitat 13: Estratègia per passar el qüestionari  

a) Durada: 10’ 

b) Material: fotocòpies del qüestionari 

http://www.ersilia.org/aventura_explorar/index.php?option=com_content&view=article&id=11:consells-per-fer-un-bon-queestionari-denquesta&catid=4:general&Itemid=6
http://www.ersilia.org/aventura_explorar/index.php?option=com_content&view=article&id=11:consells-per-fer-un-bon-queestionari-denquesta&catid=4:general&Itemid=6
http://www.ersilia.org/aventura_explorar/index.php?option=com_content&view=article&id=11:consells-per-fer-un-bon-queestionari-denquesta&catid=4:general&Itemid=6


40 
 

c) Ubicació: aula 

Repartim diversos qüestionaris als alumnes i els informem sobre la importància 

del moment i la forma de passar-los. És fonamental que els alumnes seleccionin 

bé als adults, entre 18 i 55 anys (franja d’edat en que es pot ser donant) als qui 

vol enquestar. 

 Activitat 14: Comentari sobre l’experiència d’haver passat el 

qüestionari  

a) Durada: 10’ 

b) Ubicació: aula 

Després d’haver passat el qüestionari arriba la sessió per comentar com ha anat 

l’experiència. S’obri un torn de paraula perquè els alumnes comparteixin les 

seves aptituds. El professor els demana preguntes com les següents: 

- Tota la gent a qui heu volgut passar el qüestionari ha acceptat? 

- Creieu que contestaven les preguntes amb sinceritat? 

- Heu tingut empenta a l’hora de demanar si el podíeu passar? 

- Penseu que heu seleccionat la gent indicada? 

- Què en penseu de passar qüestionaris? 

Seguim la sessió amb el buidatge dels resultats. 

 Activitat 15: Buidatge dels qüestionaris 

a) Durada: 45’ 

b) Ubicació: aula 

Aquesta activitat la realitzarem amb el departament de matemàtiques ja què 

també treballen aquest continguts estadístics. Utilitzant un full de càlcul es 

recopilen els resultats de les diferents preguntes. És una activitat molt mecànica 

però necessària per a poder treure conclusions. El professors de matemàtiques 

podran dur a terme l’explicació dels percentatges i altres magnituds estadístiques 

requerides, a la vegada que ajuden als alumnes a treballar amb els seus propis 

valors. 

 Activitat 16: Tractament de resultats i extracció de conclusions  

a) Durada: 45’ 

b) Ubicació: aula 
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Per poder treure conclusions és necessari el tractament de les dades 

aconseguides en la sessió anterior. Durant aquesta es realitzen les gràfiques i 

taules per ajudar en la 

interpretació i extracció de 

conclusions. És aquesta també 

una activitat transversal amb el 

departament de matemàtiques. 

 

Sessions 8 i 9. Elaboració del tríptic 

 Activitat 17: Elaboració d’un tríptic informatiu 

a) Durada: 55’ 

b) Ubicació: aula 

Elaborem un tríptic informatiu per a repartir a les persones 

què assisteixin a l’exposició final. En aquest fullet hi ha de 

figurar: glossari seleccionat en la sessió 2, conclusions dels 

qüestionaris i resposta als motius pels quals la gent no dóna 

medul·la òssia. A més s’ha d’afegir com a darrer apartar una 

sèrie d’arguments per tal de motivar a la gent que es faci 

donant. Pel disseny i l’estructura del tríptic treballarem 

conjuntament amb els departaments de tecnologia i 

educació plàstica.  

 

Execució amb el grup 

Sessió 10. Tríptic i preparació de l’exposició oral 

 Activitat 18: Comentari global del tríptic finalitzat  

a) Durada: 10’ 

b) Ubicació: aula 

Una vegada finalitzat el disseny del tríptic dediquem els primers minuts d’aquesta 

sessió en comentar el resultats i els aspectes que creuen els alumnes que caldria 

millorar i/o aquells aspectes amb els que creuen que han encertat especialment. 
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Per fer-ho demanarem als grups que anotin en un full totes les aportacions que 

vulguin fer amb la finalitat que un representat les transmeti a la resta de classe. 

Activitat 19: Disseny d’una exposició que mostri totes les fases del projecte 

a) Durada: 25-30’ 

b) Ubicació: aula 

El dia de les jornades obertes realitzarem una exposició que té doble finalitat. La 

primera és fer conèixer als assistents la tasca que han realitzat els alumnes amb 

aquest projecte, i la segona sensibilitzar i animar-los perquè després d’aquesta 

xerrada s’apuntin a la donació de sang i a la inscripció per la donació de medul·la 

òssia.  

Els alumnes utilitzaran un suport visual. Prèviament a la seva realització 

dissenyarem els apartats i el format que ha de tenir per tal que sigui atractiu i 

fàcil de seguir. Una vegada haver-ho consensuat durant la pròxima sessió els 

alumnes ja podran anar treballant amb aquesta. 

 

Activitat 20: Contacte amb el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 

 

a) Durada: 15’ 

b) Ubicació: aula 

c) Material: ordinador portàtil 

És el moment de que els jovers partícips del projecte es posin directament en 

contacte amb les associacions que donen suport al servei; el Banc de Sang i 

Teixits de les Illes Balears, la Fundació Josep Carreres contra la leucèmia i/o el 

centre de salut de la zona. Els alumnes informen, a través d’un correu electrònic, 

sobre el projecte que estan duent a terme i demanen la seva participació el dia 

de l’exposició. A més es sol·licita la presència del bus de donació o d’infermeres 

per a oferir la donació acte seguit de les xerrades informatives. 

Sessió 11. Preparació de l’exposició 

 Activitat 21: Realització del suport visual de l’exposició 55’ 

a) Durada: 55’ 

b) Ubicació: aula 

c) Material: ordenadors portàtils 
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Es dedica la totalitat de la sessió en preparar un suport visual (per exemple; 

Power point)  on es mostri: 

- Plantejament del projecte dut a terme (motius, justificació, 

temporització,....) 

- Mostra de com ha transcorregut (etapes, comentaris, fotografies, 

sensacions, ....) 

- Breu explicació del contingut del tríptic. 

- Exemples de casos reals els quals han requerit i/o rebut la donació de 

medul·la òssia. 

- Oferim als assistents la donació (tan de sang com inscripció a la de 

medul·la 

Es reparteixen els aparts en diferents grups i comencem la tasca a l’aula. Un cop 

finalitzada s’enviarà a la professora (adreça electrònica o plataforma moodle) per 

fer les pertinents correccions.  

Al final de las sessió es reparteix una circular dirigida a les famílies on se’ls 

convida a assistir a l’exposició del projecte i  on també se’ls informa de la possible 

donació de sang i inscripció a la de medul·la òssia el mateix dia. Es demana el 

seu suport en portar menjar dolç o salat per tal de realitzar un berenar col·lectiu 

(el beure el proporciona el centre). 

Sessió 12. Exposició i jornada de portes obertes 

 Activitat 23: Exposició i jornada de portes obertes 

a) Durada: 4 hores 

a. Repartició dels tríptics: 10’ 

b. Exposició del projecte: 60-90’ 

c. Donació: 120’ 

d. Berenar 

b) Ubicació: sala d’actes del centre 

c) Material: projector, còpies del tríptic 

Rebem a la sala d’actes del centre les famílies interessades amb el projecte. Els 

alumnes comencen la sessió repartint-los el tríptic que han realitzat. A 

continuació és l’hora de l’exposició (prèviament s’han elegit els ponents). 
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Per acabar, celebrem el projecte mitjançant l’atorgament  d’un diploma a cada 

alumne on figuri que ha participat en un projecte d’ApS; en concret en l’augment 

de donació de medul·la òssia. Aquest també serà un moment de celebració amb 

les famílies ja que els pares podran veure la valoració de la feina feta pels seus 

fills. També farem una recopilació del projecte per tal de que quedi constància 

en la pàgina web de l’institut o en la plataforma moodle. 

Després de l’exposició hi ha la possibilitat de la donació de sang o bé de rebre 

informació per part dels experts convidats a la jornada (Banc de Sang i Teixits 

de les Illes Balears, Fundació Josep Carrers i/o Centre de Salut més pròxim a la 

zona).  

Concloem la jornada amb un berenar col·lectiu. És important que quedi 

constància de la gent la qual ha participat tant en les jornades com en la donació 

per tal de poder mesurar l’impacte del projecte. 

9. Avaluació  

En els projectes d’ApS els aprenentatges assolits per l’alumnat els poden 

observar i avaluar tots els participants del projecte, a diferència de l’educació 

tradicional, en què només el professorat avalua l’alumne. 

L’avaluació es tracta d’una part important en tot tipus de projecte. En l’ApS pel 

que té de compromís amb la comunitat i a la vegada un exercici de 

responsabilitat, infreqüent en adolescents acostumats a respondre dels seus 

actes només davant de la seva família o els professors. 

Segurament, el fet d’haver treballat amb una entitat en la que s’han establert 

vincles i amb altres membres de la societat, ha generat un alt grau de satisfacció. 

Tot i així, com tota activitat educativa és necessària la seva avaluació objectiva 

per analitzar els continguts assolits en funció als objectius prevists. 

Atès a que l’avaluació en l’ApS s’enfoca a les competències, els instruments 

principals seran l’observació (del professorat, de l’entitat social, de les persones 

participants...) i l’auto-observació dels alumnes durant les tasques que exigeix 

l’ApS. Per avaluar l’actitud del alumnes i el grau d’implicació vers el projecte i la 

tasca en grup, el professor ho farà mitjançant una graella d’observació de caire 

general la qual li permetrà congregar durant cada sessió el comportament de 

l’alumnat. (taula 3) 
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MOLT 
POC POC INTERMEDI BASTANT MOLT 

L'alumne fa un ús 
responsable i adient del 
material de classe .           

Implicació, motivació i 
interès de l'alumne.           

Capacitat de fer recerca a la 
xarxa i extreure informació 
fiable i adequada. 

          

Respecte, suport i crítica a 
les idees de la resta de 
membres del grup. 

          

Participació activa al grup i 
aportació d’idees que han 
millorat la qualitat del 
treball.           

 

 

Per altra banda, el producte del projecte es compon del disseny del qüestionari, 

la realització del tríptic i l’exposició final. Aquest serà avaluat mitjançant les 

respectives rúbriques d’avaluació (Annex IV, V i VI) 

Iniciarem les sessions d’avaluació amb la reflexió dels continguts conceptuals 

assolits, seguidament de l’avaluació actitudinal i finalment l’avaluació global del 

projecte. 

 

Avaluació del projecte des de la perspectiva de l’alumnat  

Sessió 13. Avaluació dels aprenentatges i actituds 

Activitat 24: Avaluació dels aprenentatges 

a) Durada: 15’ 

b) Ubicació: aula 

c) Material: ordinador portàtil i aplicació kahoot.it 

 

L’avaluació dels aprenentatges és molt important en aquesta metodologia  ja que 

marca la diferència entre un projecte d’ApS i un projecte de només servei. Els 

alumnes han de ser conscients de l’aprenentatge dels continguts i per aquest 

motius els analitzarem mitjançant un qüestionari on-line amb l’aplicació kahook.it 

on s’hi inclouran una sèrie de preguntes relacionades amb els continguts 

Taula 3 : Graella d’observació utilitzada durant cada sessió per avaluar la tasca en grup. 
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conceptuals. A continuació és mostren algunes d’aquestes preguntes que es 

podien incloure: 

 La medul·la òssia és: 

a) Un teixit esponjós que es troba a l’interior dels grans ossos 

b) Cordó nerviós tancat dins la columna vertebral 

c) Cordó nerviós que envolta als ossos 

d) No ho sé 

 Es produeix rebuig quan: 

a) No es troba cap donant compatible amb el receptor 

b) El receptor no coneix la identitat del donant 

c) El teixit trasplantat no és acceptat per l’organisme del receptor 

d) No ho sé. 

 El transplantament consisteix en : 

a) Reemplaçar un òrgan o teixit que ha perdut la seva funció per un de 

funcional 

b) Intercanvi d’òrgans i/o teixits 

c) Adoptar un òrgan i/o teixit per augmentar la funcionalitat del que ja 

es té. 

d) No ho sé 

 Es pot aconseguir medul·la òssia a través de : 

a) Donació de cèl·lules mare de la sang 

b) Donació de la sang del cordó umbilical. 

c) La a) i b) són correctes 

d) No ho sé 

 L’entitat encarregada de promoure i dirigir la donació i el 

transplantament de la medul·la òssia a les Illes Balears és: 

a) Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 

b) Fundació Josep Carreres contra la leucèmia 

c) La a) i b) són correctes 

d) No ho sé 

 Activitat 25: Auto-avaluació actitudinal del grup de feina 

a) Durada: 20’ 
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b) Ubicació: aula 

c) Material: fotocòpia de la rúbrica d’auto-avaluació del grup 

Es lliurarà a cada grup un breu qüestionari per a poder autoavaluar-se i fer 

referència a la seva tasca en equip i a les aportacions que han fet com a grup 

durant el projecte. Volem que entre ells (els membres del grup) reflexionin, 

mostrin la seva sinceritat i arribin a un acord en relació als ítems que se’ls 

planteja.(taula 4) 

Auto-Avaluació del Grup 

Grup: 

Com ha funcionat el nostre equip?  1 2 3 4 5 

- Hem treballat amb les tasques que se’ns han assignat 

(responsabilitat individual) ? 

     

- Hem après tots?      

- Ens hem organitzat bé?      

- Cadascú ha complert amb el seu paper dins l’equip de 

tasca? 

     

- Si algun membre ha hagut de menester ajuda; l’hi 

hem proporcionada? 

     

- Hem aconseguit els objectius de l’equip?      

El nostre grup ha destacat sobretot en: 

 

 

El nostre grup hauria de millorar: 

 

 

Valoració global (1 al 10) 

 

 

  

Activitat 26: Auto-avaluació actitudinal individual 

a) Durada: 20’ 

b) Ubicació: aula 

c) Material: fotocòpia de la rúbrica d’auto-avaluació individual 

Es lliurarà a cada alumne un breu qüestionari per a poder autoavaluar-se 

i fer referència al seu rol dins el projecte i a la tasca individual que ha dut 

Taula 4 : Autoavaluació dels grups de feina. 
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a terme. Volem que l’alumne individualment reflexioni sobre les seves 

actituds fent balanç del que ha aportat al projecte i del que hauria pogut 

aportar. (taula 5) 

Auto- Avaluació individual: 

Criteris 1 2 3 4 

Participació Durant el 

projecte no he 

ofert mai idees 

ni suggeriments 

de millora. 

Durant el 

projecte algunes 

vegades he 

ofert idees i 

suggeriments de 

millora. 

Durant el 

projecte he ofert 

idees i 

suggeriments de 

millora. 

Durant el 

projecte sempre 

he ofert idees i 

suggeriments de 

millora. 

Implicació En poques 

ocasions he 

compartit les 

idees, he seguit 

la rutina del 

grup o he ajudat 

a mantenir la 

cohesió amb els 

meus 

companys. 

En algunes 

ocasions he 

compartit les 

idees, he seguit 

la rutina del 

grup o he ajudat 

a mantenir la 

cohesió amb els 

meus 

companys. 

Normalment he 

compartit les 

idees, he seguit 

la rutina del 

grup o he ajudat 

a mantenir la 

cohesió amb els 

meus 

companys. 

Sempre he 

compartit les 

idees, he seguit 

la rutina del 

grup o he ajudat 

a mantenir la 

cohesió amb els 

meus 

companys. 

Entrega Mai he lliurat les 

tasques o la 

documentació a 

temps. 

En algunes 

ocasions he 

lliurat les 

tasques o la 

documentació 

fora de temps. 

Normalment he 

lliurat les 

tasques o la 

documentació a 

temps. 

Sempre he 

lliurat les 

tasques o la 

documentació a 

temps. 

Resolució de 

conflictes 

Davant els 

conflictes que 

han pogut anar 

sorgint durant el 

projecte no he 

sabut proposar 

solucions ni 

alternatives. 

Davant els 

conflictes que 

han pogut anar 

sorgint durant el 

projecte m’ha 

costat proposar 

solucions i 

alternatives. 

Davant els 

conflictes que 

han pogut anar 

sorgint durant el 

projecte he 

sabut proposar 

solucions i 

alternatives. 

Davant els 

conflictes que 

han pogut anar 

sorgint durant el 

projecte sempre 

he sabut 

proposar 

solucions i 

alternatives. 

 
Taula 5 : Auto-avaluació individual. 
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Per acabar amb la sessió i avaluar l’experiència cada alumne resumirà amb una 

frase el que li ha semblat i la disposarà dins una bústia.  

Per ajudar-los a enfrontar-se al full en blanc, el professor els posarà d’exemple 

qüestions com les següents: 

 Què has après sobre la donació de medul·la òssia? 

 Quins desenganys i dificultats has trobat?  

 Et sents més compromès amb la societat? 

 Creus que les accions que has dut a terme realment poden servir? Creus 

que has pogut marcar diferència?  ... 

Es demana a l’alumne que en la mateixa reflexió anoti si pensa que dels seus 

convidats a l’exposició algun va donar o bé es va qüestionari si fer-ho. 

D’aquesta manera podrem esbrinar si el servei que volíem proporcionar s’ha 

realitzat amb èxit. 

Sessió 14. Avaluació global del projecte  

Activitat 27: Avaluació global del projecte. Perspectiva de futur 

a) Durada: 50’ 

b) Ubicació: aula 

Dediquem la sessió a realitzar l’avaluació 

conjunta. Valorem el projecte fent un comentari global 

de com han transcorregut les diferents fases. Durant 

la primera meitat de la classe els alumnes seguiran 

treballant en grups on realitzaran la reflexió i el balanç 

tant d’aprenentatges com del resultat del servei.  Una vegada arribat a un acord 

grupal crearem dues columnes a la pissarra; la primera dels pros i la segona dels 

contres on cada representant de grup proposarà els aspectes que són més 

necessaris de millorar de cara a un pròxim projecte d’ApS. Valorarem si és 

convenient seguir fent projectes d’ApS. 

Avaluació del projecte des de la perspectiva docent 

 Activitat 28: Avaluació del departament de biologia i geologia 

a) Durada: Indeterminada 

b) Material: Quadern de notes del professor 
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Els professors del departament han de completar l’autoavaluació amb preguntes 

com les següents: 

Sobre els continguts conceptuals: 

 En algú moment m’ha faltat o fallat informació sobre algun concepte? 

Sobre les capacitats didàctiques: 

 He planificat de manera adient els objectius? I la vinculació curricular? 

 Ha incrementat la seva motivació cap a l’aprenentatge? 

 Les activitats dels aprenentatges han estat ben plantejades? 

 Has atès a la diversitat del grup classe? 

Sobre la capacitat organitzativa: 

 He organitzat bé els grups? 

 He pogut seguir les passes del procés d’ApS? A bon ritme? 

 M’he cenyit a la temporització establerta? 

 Realment he fet exclusivament de guia i no he impartit classes 

magistrals? 

Sobre la relació amb els alumnes: 

 He sabut conduir el grup? 

 He fet un bon seguiment del projecte? 

 He estat receptiu de cara als dubtes que han anat sorgint? 

 He mantingut una bona relació amb els alumnes? 

Activitat 29: Avaluació amb tots els departament involucrats i l’equip 

directiu 

a) Durada: Indeterminada 

b) Material: Quadern de notes del professor 

Una vegada realitzada la sessió anterior; tot el professorat que ha 

participat en el projecte es reunirà per a posar en comú les seves respostes al 

qüestionari i a més comentar les perspectives de futur de les metodologies 

basades en l’ApS. 

 Com ha transcorregut el projecte a nivell de centre? 

 Caldria proposar més projectes de cara als altres cursos? 
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 Podríem haver-nos organitzat millor? 

 La temporització establerta ha funcionat o realment em treballat a 

contracorrent?  
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Conclusions 

Les conclusions del treball en base als objectius establerts han estat les 

següents: 

 

 L’ApS permet treballar per competències remarcant la importància de 

saber viure en societat 

 

 Mitjançant l’ApS entrenem les intel·ligències múltiples i d’aquesta manera 

aconseguim desenvolupar els diversos potencials dels alumnes com 

també atendre a la diversitat del grup 

 

 Els alumnes de secundària reconeixen la importància dels projectes 

basats en l’ApS i realment agraeixen la seva incorporació dins el temari 

 

 La majoria d’alumnes de secundària partícips de l’anàlisi realitzat afirmen 

assolir més coneixements posant-los en pràctica en aportar algun servei 

a la societat. 

 

 La proposta d’intervenció que s’ha proposat podria posar-se en pràctica 

d’immediat en qualsevol centre de secundària. Sols pel fet de dissenyar 

el projecte es genera consciència sobre l’objectiu principal; l’augment de 

donació de medul·la òssia. En conseqüència aquesta proposta obté 

resultats des del primer moment.  

 

 

Finalment dir que durant la realització d’aquest treball s’han pogut integrar molts 

dels aprenentatges assolits durant la realització de les assignatures del màster 

fet que ha generat una gran satisfacció al veure la utilitat del que s’ha ensenyat 

durant les classes teòriques. 
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Annexes 

Annex I: Qüestionari  sobre l’ApS 

 

Qüestionari sobre l’Aprenentatge Servei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Es coneix com a Servei a la Comunitat: 

a. Les activitats que fan els estudiants on apliquen els seus 

coneixements per a ajudar en les necessitats de la societat. 

b. Activitats on els estudiants es solidaritzen amb la resta de societat 

sense relacionar-ho directament amb els continguts acadèmics. 

Activitats com: recollida d’aliments, roba, neteja d’espais naturals, .... . 

c. Qualsevol activitat que segueixi les normes de la societat. 

d. No ho sé. 

2. Consideres que s’aprenen més continguts acadèmics quan: 

a. S’estudia molt i es preparen bé els exàmens. 

b. S’escolten les explicacions teòriques del professor. 

c. Es posa en pràctica el què s’ha après amb les demostracions del 

professor a classe. 

d. Quan s’aplica el què s’ha ensenyat a classe amb experiències de la 

vida real. 

Primer de tot, MOLTES GRÀCIES per col·laborar. A continuació se’t presenta un 

qüestionari el qual forma part d’un estudi d’un Treball de Fi de Màster per a saber 

l’ opinió i coneixença sobre l’Aprenentatge-Servei . La teva participació és 

fonamental ja que es podran treure conclusions què de ben segur seran molt útils 

per a poder justificar la importància d’aquesta metodologia. 

Cal recordar-te què NO ES TRACTA D’UN EXAMEN i per tant no hi ha respostes 

bones ni dolentes. Només es necessita una dedicació del teu temps i que siguis el 

més sincer possible. Aquest qüestionari ÉS ANÒNIM, no has d’escriure el teu 

nom. 

.  
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3. Què creus que espera la societat que aconsegueixis durant la teva etapa 

de secundària: 

a. Aprovar tots els cursos i aconseguir el títol de l’ESO. 

b. Arribar a treure la millor nota en totes les matèries. 

c. Aconseguir el títol d’ESO i a la vegada formar un bon ciutadà. 

d. Crec que la societat no espera res de jo. 

4. Durant la teva etapa de l’ESO has participat en algun projecte on es 

relacioni el que t’ensenyen a l’aula i els requeriments de la societat ? 

a. Si. He participat en un o més projectes on es relaciona el que 

m’ensenyen a classe amb el que he posat en pràctica. 

b. He participat en projectes de Servei a la Comunitat però no estaven 

relacionats amb el que m’ensenyen a classe. 

c. No. No he participat en cap projecte on es relacioni el que se 

m’ensenya a classe amb el que hem posat en pràctica. 

d. No ho sé. 

5. Fins a quin punt creus d’important que és la teva participació en 

activitats dirigides a millorar la societat: 

Molt Poc Poc Una mica Normal Molt Bastant 

 

6. Si has participat en algun servei comunitari assenyala en quins àmbits 

estava enfocat aquest projecte: (pots assenyalar més d’una opció) 

a. Millora del medi ambient. 

b. Ajuda a la gent gran. 

c. Col·laboració amb l’ensenyança dels nois i noies més joves que tu. 

d. Millora de les condicions sanitàries o bé dins l’àmbit sanitari. 

e. No he participat en cap Servei Comunitari. 

7. Fins a quin punt creus que estàs compromès amb la societat que 

t’envolta? 

Molt Poc Poc Una mica Normal Molt Bastant 
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8. De les següents afirmacions grada el teu acord amb elles des de molt 

en desacord (0) a molt d’acord (10). 

a. La gent que no dóna sang i pot (té les condicions fisico-sanitàries per 

fer-ho) és degut que té falta d’informació. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. La societat té en compte l’opinió dels joves i els considera una peça 

fonamental per a millorar la ciutadania. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

c. Com a mínim una vegada per curs s’hauria de realitzar un projecte on 

s’apliquin part dels continguts vists a classe amb la realització d’un 

servei a la comunitat. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Si els serveis a la comunitat, com per exemple la mobilització de la gent 

per a que doni sang o medul·la òssia, fossin remunerats, creus que n’hi 

hauria més? 

a. Si. Penso que si els serveis comunitaris fossin remunerats la gent hi 

participaria més. 

b. No. Penso que si els serveis comunitaris fossin remunerats la gent hi 

participaria menys. 

c. No. Penso que si la gent no participa en els serveis comunitaris no és 

una qüestió econòmica, sinó per falta de temps o d’informació. 

d. Penso que si els serveis comunitaris fossin remunerats hi participaria 

la mateixa gent que si no ho són. 

10. La part beneficiària del fet d’aprendre i a la vegada realitzar un servei 

a la societat és: 

a. La societat 

b. Els alumnes 

c. Els professors 



60 
 

d. La societat , els alumnes i els professors 

11. De la següent llista de situacions, en quin grau (gens, poc, molt, ...) 

creus que seria útil la intervenció de l’alumnat per millorar el servei: 

 Gens Poc Molt Bastant Moltíssim 

Ajudar a aprendre la llengua 

als alumnes nouvinguts. 

     

Disminuir la transmissió de 

malalties sexuals 

     

Augmentar la donació de 

sang i de medul·la òssia. 

     

Recuperar les tècniques 

tradicionals de l’agricultura. 

     

Disminuir la contaminació de 

la ciutat o poble. 

     

 

12.  El fet de realitzar un projecte en el que apliques el continguts de 

classe en la realització d’un servei a la comunitat, et proporciona: (pots 

assenyalar més d’una opció) 

a. Aprendre nous continguts. 

b. Entendre la importància del que m’ensenyen a classe. 

c. Em fa sentir actiu dins la societat. 

d. Millorar la feina en grup i cooperativa. 
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Annex II: Pla d’explotació del qüestionari 

PLA D’EXPLOTACIÓ 

Intenció del Qüestionari: 

Per tal d’analitzar la noció dels alumnes de secundària  vers a l’ApS, es dissenya 

i passa un qüestionari als alumnes de tercer de la ESO d’un centre de grans 

magnituds. L’objectiu d’aquest és donar suport a la justificació d’un projecte 

d’ApS i a la vegada analitzar distints aspectes inclosos dins les finalitats d’aquest, 

com per exemple el fet d’estar conscients alhora de realitzar un projecte d’aquest 

tipus.  

 

HIPÒTESI 

 A continuació es mostren les hipòtesis de partida de l’estudi relacionades amb 

les preguntes dissenyades per a la seva confirmació o refutació: 

 

 

 

 

1

• Els alumnes són conscients de que aprenen millor mitjançant 
l’experiència.

• 1,2,12

2

• Els alumnes creuen que el seu rol dins la societat és important.

• 3,5,8,11,10

3

• Els alumnes estan compromesos amb la societat o pensen que 
ho haurien d’estar.

• 4,6,7,9
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Tipologia de les preguntes 

El qüestionari consta d’un total de 12 preguntes que es poden classificar en tres 

categories depenent del que saben, del que pensen, i com actuen els alumnes 

d’acord amb l’ApS. 

Saben Pensen Actuen 

1,3,4,10,12 2,3,5,8,9,11  4,6,7 

 

 

Objectius de cada pregunta 

Pregunta 1: Es coneix com a Servei a la Comunitat... 

L’objectiu d’aquesta pregunta és analitzar si els alumnes de tercer d’ESO del 

centre saben de que es parla quan es fa referència al Servei Comunitari.  

Pregunta 2: Consideres que s’aprenen més continguts acadèmics quan... 

Amb la segona pregunta del qüestionari es pretén veure quina importància té el 

fet de relacionar el que treballen els alumnes a classe amb les situacions de la 

vida real. A més, es vol conèixer que opinen sobre el seu grau d’aprenentatge 

mitjançant les diverses metodologies que es proposen. 

Pregunta 3: Què creus que espera la societat que aconsegueixis durant la 

teva etapa de secundària... 

Els alumnes de secundària, com la resta de ciutadans, necessiten saber quin 

paper tenen dins la societat que els envolta i per aquest motiu es fonamental que 

es plantegin que espera la societat d’ells. Aquesta sembla ser una pregunta que 

no es fan habitualment però el fet de qüestionar-ho els ajudarà a marcar-se 

objectius.  

Pregunta 4: Durant la teva etapa de l’ESO has participat en algun projecte 

on es relacioni el que t’ensenyen a l’aula i els requeriments de la societat? 

Amb aquesta pregunta es pretén que els alumnes pensin si realment han estat 

involucrats en un projecte o activitat on s’apliqui l’aprenentatge-servei ja que 

moltes vegades aquest s’aplica inconscientment i no se’n treu tot el seu 

potencial.  
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Pregunta 5: Fins a quin punt creus d’important que és la teva participació 

en activitats dirigides a millorar la societat... 

La pregunta cinc pretén detectar que en pensen els alumnes sobre la seva 

participació en serveis comunitaris mitjançant els seus coneixents curriculars. A 

partir de la seva resposta es podrà treballar per a fer-los veure com són 

d’importants dins la societat i remarcar-los que no són els ciutadans del futur, 

són els ciutadans del present. 

Pregunta 6: Si has participat en algun servei comunitari assenyala en quins 

àmbits estava enfocat aquest projecte: (pots assenyalar més d’una opció) 

Es pretén saber en quins àmbits es dirigeixen amb més freqüència les seves 

activitats. D’aquesta manera es podrà saber si es treballen més determinats 

aspectes i no d’altres amb els quals s’hi podria treure profit. 

Pregunta 7: Fins a quin punt creus que estàs compromès amb la societat 

que t’envolta? 

L’objectiu d’aquesta pregunta és que l’alumne plasmi en quin grau es sent 

compromès amb la societat. Es pretén que l’alumne contesti segons les activitats 

que facin en relació al servei comunitari o bé el sentiment que tenen cap a la 

societat que els envolta.  

Pregunta 8: De les següents afirmacions grada el teu acord amb elles des 

de molt en desacord (0) a molt d’acord (10) 

En aquesta pregunta es presenten una sèrie d’afirmacions on es plasma 

l’aplicació de la metodologia estudiada. Es pretén que l’alumne mostri el seu grau 

d’acord en cada una d’elles per a poder decidir en quina treballar i a la vegada 

introduir-los dins el món de l’ApS. 

Pregunta 9: Si els serveis a la comunitat, com per exemple la mobilització 

de la gent per a que doni sang o medul·la òssia, fossin remunerats, creus 

que n’hi hauria més? 

Es pretén que els alumnes reflexionin sobre si caldria que aquestes projectes 

fossin remunerats per tal de diagnosticar si el que realment pensen és que amb 

l’ApS es dona molt de servei i se’n rep poca o cap recompensa.  
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Pregunta 10: La part beneficiària del fet d’aprendre i a la vegada realitzar 

un servei a la societat és...  

Una de les característiques importants sobre l’aprenentatge-servei és el fet de 

que ambdós o tres participants es veuen beneficiats. La part activa de la 

metodologia, els quals són els alumnes dins aquest context, es veu beneficiada 

no només en rebre i fixar continguts, sinó d’altres beneficis com per exemple la 

integració dins la realitat que els envolta.  

L’objectiu d’aquesta pregunta és analitzar si els alumnes estan assabentats de 

que totes les parts participants en un projecte d’aquest tipus es veuen 

beneficiades directament i no exclusivament la part receptora del servei, la 

societat. 

Pregunta 11: De la següent llista de situacions, en quin grau (gens, poc, 

molt, ...) creus que seria útil la intervenció de l’alumnat per millorar el 

servei... 

En aquesta pregunta és plantegen una sèrie de situacions on l’aprenentatge- 

servei  hi té molta cabuda, i sobretot dins l’etapa de tercer d’ESO. L’objectiu es 

saber que pensen els alumnes sobre la seva possible implicació dins aquests 

distints àmbits.  

Pregunta 12: El fet de realitzar un projecte en el que apliques el continguts 

de classe en la realització d’un servei a la comunitat, et proporciona: (pots 

assenyalar més d’una opció) 

Finalment, una vegada que els alumnes han reflexionat sobre els projectes on 

ells intervenen per a poder donar un servei i reflexionen si ells reben o no algun 

guany, l’objectiu d’aquesta pregunta és analitzar quins tipus de beneficis pensen 

que reben ells durant les seves activitats.  
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RESULTATS: 

En total han estat 90 alumnes els que han realitzat el qüestionari. 

 

 

Pregunta 1: Es coneix com a Servei a la Comunitat... 

Sols un 21 % de les respostes assenyalen que durant un servei comunitari es 

posen en pràctica els coneixements dels participants. Un 38 % pensa què 

únicament pel fet de participar en campanyes solidaries et fa partícip d’aquests 

tipus d’activitats. El 34 % reconeix que no sap el significat d’aquest i el 7 % afirma 

que ens referim a qualsevol activitat que segueixi les normes de la societat. 

     

Pregunta 2: La majoria d’alumnes (51%) consideren què s’aprenen més 

continguts quan s’aplica el que s’ha ensenyat a classe amb experiències 

de la vida real. 

21%

38%7%

34%

1. Es coneix com a servei a la comunitat:

a b c d

6%

19%

24%

51%

2. Consideres que s'aprenen més 
continguts acadèmics quan:

a b c d
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Pregunta 3: Més de la meitat dels alumnes (52%) creuen que la societat 

espera d’ells que es treguin el títol de la ESO i es formin bons ciutadans. 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: El 41 % dels alumnes han participat en un projecte 

d’aprenentatge-servei i un 21 % dels alumnes reconeixen no haver participat 

en cap projecte on apliquin els continguts de classe per a millorar la societat. 

Sols un 5% han contestat que no sabien si ho havien fet abans. 

 

31%

9%52%

8%

3. Que creus que espera la societat que 
aconsegueixis durant la teva etapa de 

secundària:

a b c d

33%

5%
21%

41%

4. Durant la teva etapa de la ESO has 
participat en algun projecte on es 

relacioni …

a b c



67 
 

 

 

Preguntes 5 i 7: És veu una relació clara entre el compromís que tenen 

els alumnes de tercer de l’ESO amb la societat i la seva participació. La 

majoria d’ells pensen que tant la participació com el compromís que tenen 

amb la societat és “normal”. 

 

 

 

Pregunta 6: Els projectes d’aprenentatge servei enfocats a la millora del medi 

ambient són els que més s’han donat durant la seva etapa acadèmica fins 

a l’actualitat (43%). Amb proporcions similars entre elles es troben l’ajuda a la 

gent gran (9%), l’ensenyança a nois i noies més joves (10%) i la millora dins 

l’àmbit sanitari (15%). 
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Pregunta 8:  

La gent que no dóna sang i pot (té les condicions fisico-sanitàries per fer-ho) és 

degut que té falta d’informació. 

Un 64 % de l’alumnat al que s’ha passat el qüestionari està d’acord amb aquesta 

afirmació.  

La societat té en compte l’opinió dels joves i els considera una peça fonamental 

per a millorar la ciutadania. 

Un 59 % de l’alumnat al que s’ha passat el qüestionari està d’acord amb aquesta 

afirmació.  

Com a mínim una vegada per curs s’hauria de realitzar un projecte on s’apliquin 

part dels continguts vists a classe amb la realització d’un servei a la comunitat. 

Un 83 % de l’alumnat al que s’ha passat el qüestionari està d’acord amb aquesta 

afirmació. 

  

Pregunta 9: Un 66 % dels alumnes pensen que si els serveis que es 

donen a la societat fossin remunerats la gent hi participaria més. La resta 

d’alumnat equilibra les seves respostes en les tres altres opcions: si els 

serveis a la comunitat fossin remunerats hi hauria menys participació (10%), 

la participació no depèn de si el servei és remunerat o no, sinó per falta 

d’informació (10%) o la participació seria la mateixa. 

 

66%
10%

10%

14%

9. Si els serveis a la comunitat, com per 
exemple la mobilització…

a b c d
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Pregunta 10: La gran majoria (76 %) de l’alumnat creu que en un projecte 

d’aprenentatge-servei els beneficiaris són els alumnes, la societat i el 

professorat. Un 10 % pensa que únicament ela societat en treu benefici, un 

12 % pensa que són els alumnes i un 2 % pensa que els professors que 

dirigeixen el projecte són els únics que es beneficien.  

 

Pregunta 11: 

El 100 % de l’alumnat considera que la seva intervenció en ajudar a aprendre la 

llengua als alumnes nouvinguts és entre molt i moltíssim d’utilitat.   

El 62 % de l’alumnat considera que la seva intervenció per a disminuir la 

transmissió de malalties sexuals és entre molt i moltíssim d’utilitat.   

El 58 % de l’alumnat considera que la seva intervenció per a augmentar la 

donació de sang i medul·la òssia és entre molt i moltíssim d’utilitat.   

El 47 % de l’alumnat considera que la seva intervenció per a recuperar les 

tècniques tradicionals de l’agricultura és entre molt i moltíssim d’utilitat. 

El 78% de l’alumnat considera que la seva intervenció per a disminuir la 

contaminació de la ciutat o poble és entre molt i moltíssim d’utilitat.    

 

10%

12%
2%

76%

10. La part beneficiària del fet d'aprendre i a la 

vegada realitzar un servei a la societat és:

a b c d
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Pregunta 12: Aprendre nous continguts (31%), entendre la importància del que 

m’ensenyen a classe ( 30%) i millorar la feina en grup i cooperativa (25%) són 

els tres aspectes que els alumnes creuen rebre durant la seva participació en 

l’aprenentatge-servei. El fent de sentir-se actiu dins la societat és l’aspecte que 

menys destaquen (14%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

30%

14%

25%

12. El fet de realitzar un projecte en el que 
apliques els continguts de classe en la … 

a b c d
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Annex III: Taula de resultats del qüestionari 

 
%   a   b   c   d   e  

 1. Es coneix com a servei a la comunitat:  
           
21,11    

           
37,78    

             
6,67    

           
34,44     

 2. Consideres que s'aprenen més continguts 
acadèmics quan:  

             
5,56    

           
18,89    

           
24,44    

           
51,11     

 3. Que creus que espera la societat que 
aconsegueixis durant la teva etapa de secundària:  

           
31,11    

             
8,89    

           
52,22    

             
7,78     

 4. Durant la teva etapa de la ESO has participat en 
algun projecte on es relacioni el que …  

           
33,33    

             
4,44    

           
21,11    

           
41,11     

 6. Si has participat en algun servei comunitari 
assenyala en quins àmbits estava enfocat…  

           
43,22    

             
9,32    

           
10,17    

           
14,41    

           
22,88    

 9. Si els serveis a la comunitat, com per exemple la 
mobilització….  

           
65,56    

           
10,00    

           
10,00    

           
14,44     

 10. La part beneficiària del fet d'aprendre i a la 
vegada realitzar un servei a la societat és:  

           
10,00    

           
12,22    

             
2,22    

           
75,56     

 12. El fet de realitzar un projecte en el que apliques 
els continguts de classe en la …   

           
30,67    

           
30,06    

           
14,11    

           
25,15     

 

 Molt Poc Poc Una mica Normal Molt Bastant 

5. [Participació] 3 5 8 51 14 9 

7. [Compromís] 7 8 13 48 11 3 

 

8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) 16 2 8 6 6 20 7 13 9 7 2 
b) 10 5 8 3 16 8 15 11 15 3 1 

c) 4 1 1 2 6 10 8 10 15 14 18 
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Annex IV: Rúbrica d’avaluació del qüestionari dissenyat pels alumnes 

Rúbrica d’avaluació del qüestionari 

Criteris 1 2 3 4 

Iniciativa Les preguntes 

proposades no 

són innovadores 

i/o es limiten a 

demanar 

aspectes 

conceptuals 

Les preguntes 

proposades són 

poc innovadores 

i/o es limiten en 

demanar 

aspectes 

conceptuals 

Les preguntes 

proposades són 

innovadores i la 

majoria es 

limiten en 

demanar 

aspectes 

conceptuals 

Les preguntes 

proposades són 

molt innovadores i 

no es limiten en 

demanar 

aspectes 

conceptuals 

Coherència Les preguntes 

proposades no 

són coherents 

amb els 

objectius 

plantejats 

La majoria de 

preguntes 

proposades són 

poc coherents 

amb els 

objectius 

plantejats 

La majoria de 

preguntes 

proposades són 

coherents amb 

els objectius 

plantejats 

Totes les 

preguntes 

proposades són 

molt coherents 

amb els objectius 

plantejats 

Redacció Les preguntes 

estan mal 

redactades i no 

permet entendre 

el que es vol 

demanar 

Algunes 

preguntes estan 

mal redactades i 

dificulten 

l’enteniment del 

que es vol 

demanar 

Quasi totes les 

preguntes estan 

ben redactades i 

permeten 

entendre el que 

es vol demanar 

Totes les 

preguntes esta 

molt ben  

redactades i 

faciliten 

l’enteniment del 

que és vol 

demanar 

Disseny El disseny del 

qüestionari no 

és atractiu. Hi 

manquen 

imatges i/o el 

format no facilita 

la seva posada 

en pràctica 

El disseny del 

qüestionari és 

poc atractiu. Hi 

manquen 

imatges i/o el 

format no facilita 

la seva posada 

en pràctica 

El disseny del 

qüestionari és 

atractiu. Hi ha 

imatges que 

faciliten la seva 

posada en 

pràctica 

El disseny del 

qüestionari és 

molt atractiu. Hi 

ha imatges i 

esquemes que 

faciliten el seu 

enteniment 

Utilitat El qüestionari 

no és útil per 

comprovar les 

El qüestionari és 

poc útil per 

comprovar les 

El qüestionari és 

útil per 

comprovar les 

El qüestionari és 

molt útil per 

comprovar les 
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hipòtesis 

plantejades. 

hipòtesis 

plantejades. 

hipòtesis 

plantejades. 

hipòtesis 

plantejades. 

Annex V: Rúbrica d’avaluació del tríptic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rúbrica d’avaluació del tríptic 

Criteris 1 2 3 4 

Contingut En el tríptic no 

hi figuren les 

parts acordades 

En el tríptic 

manquen dues 

de les parts 

acordades 

En el tríptic hi 

manca una de 

les parts 

acordades 

En el tríptic hi 

figuren totes les 

parts acordades 

Disseny El disseny del 

tríptic no és 

atractiu. Hi 

manquen 

imatges i/o 

esquemes 

El disseny del 

tríptic és poc 

atractiu. Hi 

manquen 

imatges i/o 

esquemes 

El disseny del 

tríptic és 

atractiu. Hi 

figuren imatges 

i/o esquemes 

El disseny del 

tríptic és molt 

atractiu. Hi 

figuren imatges 

i/o esquemes 

aclaridors 

Ortografia Hi ha una excés 

de faltes 

d’ortografia 

Hi ha moltes 

faltes 

d’ortografia 

Hi ha alguna 

falta d’ortografia 

No hi ha cap 

falta d’ortografia 

Coherència No hi ha un 

ordre lògic dels 

apartats del 

tríptic 

Alguns apartats 

del tríptic no 

segueixen un 

ordre lògic 

La majoria dels 

apartats del 

tríptic segueixen 

un ordre lògic 

L’ordre de tots 

els apartats del 

tríptic és molt 

adequat i facilita 

la seva 

comprensió 
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Annex VI: Rúbrica d’avaluació de l’exposició 

Rúbrica d’avaluació de l’exposició 

 1 2 3 4 

Estructura El discurs 

exposat és poc 

coherent i 

dificulta la 

comprensió del 

tema 

El discurs 

exposat és força 

coherent tot i 

què hi ha 

explicacions que 

no corresponen 

a la idea a 

desenvolupar 

El discurs 

exposat és 

coherent i 

facilita la 

comprensió del 

tema 

El discurs 

exposat és molt 

coherent i 

facilita la 

comprensió del 

tema 

Fluïdesa S’explica amb 

poca fluïdesa i 

recorre massa 

sovint al guió 

S’explica amb 

fluïdesa  però 

recorre massa 

sovint al guió 

S’explica amb  

fluïdesa i recorre 

alguna vegada 

al guió 

S’explica amb 

molta fluïdesa i 

no necessita 

recórrer al guió 

Expressió No mira al 

públic i la seva 

postura no és 

l’adequada 

Mira al públic tot 

i que la seva 

postura no és 

adequada 

Mira al públic i la 

seva postura és 

adequada 

Mira al públic i 

s’hi comunica 

amb facilitat 

amb una 

postura 

relaxada i 

distesa 

To de veu El to de veu no 

és l’indicat (molt 

baix o alt) i 

impedeix que 

s’entengui bé el 

discurs 

El to de veu 

sovint és poc 

indicat (baix o 

alt) i dificulta 

que s’entengui 

bé el discurs 

El to de veu 

sovint és indicat  

i el discurs 

s’entén 

El to de veu 

sempre és molt 

indicat i facilita 

que s’entengui 

bé el discurs 

Contingut El suport visual 

és poc aclaridor. 

Hi ha molt de 

text i és poc 

atractiu 

El suport visual 

és aclaridor, tot i 

que  hi ha molt 

de text i és poc 

atractiu 

El suport visual 

és aclaridor. És 

atractiu i el text 

que hi ha és 

l’adequat 

El suport visual 

és molt aclaridor 

i atractiu. El text 

que hi ha és 

l’adequat 

 

 

 

 


