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Des del curs 2012-13, els estudiants de la URV poden escollir realitzar part de la 

seva docència universitària aplicant allò que aprenen a millorar el seu entorn social, 

cultural i ambiental a través del Programa d'Aprenentatge Servei (APS). L'Apre-

nentatge Servei és una de les propostes educatives que caracteritzen la Universitat 

Rovira i Virgili (URV)  que destaca pel seu gran impacte en la docència, en tant que 

permet als estudiants desenvolupar la seva implicació social amb el territori, al ma-

teix temps que dur a terme els seus estudis universitaris. Es tracta d’un instrument 

de formació integral de l'estudiant com professionals socialment responsables amb 

el seu entorn.

A la URV, el Programa d'APS ha adquirit al llarg d’aquests anys un alt grau d'ins-

titucionalització i es presenta com una metodologia que vincula de manera innova-

dora les tres missions de la universitat (docència, recerca i funció social) a través de 

projectes desenvolupats per l'estudiantat i el professorat de la URV i agents comu-

nitaris, basats en necessitats reals de l'entorn. La col·laboració d'aquests tres actors 

és imprescindible per al bon desenvolupament dels projectes. Després de quatre cur-

sos acadèmics desenvolupant l’APS a la URV, presentem aquest Informe de projecte. 

Es tracta d’una visió global de l’APS i el seu procés d’institucionalització a la URV, 

així com dels resultats i dels reconeixements obtinguts al llarg d’aquesta trajectòria. 

Durant el curs acadèmic 2015-16, gairebé 800 estudiants han participat en ex-

periències d’APS a la URV. Això suposa un augment del 200% respecte del curs 

2012-13, el curs durant el qual es va iniciar la institucionalització d’aquesta meto-

dologia educativa. A més, també ha crescut el nombre d’entitats socials del territori 

amb les quals es col·labora, que ja arriba a més d’un centenar. Per altra banda, el 

professorat de la URV implicat en activitats d’APS també ha augmentat en més d’un 

100% respecte del curs 2012-13. 

Voldríem agrair a totes les persones que han participat i participen en el Progra-

ma d’Aprenentatge Servei de la URV: professorat, estudiantat i entitats socials del 

territori; que amb la seva implicació i il·lusió, fan créixer l’APS a la URV i aposten per 

la formació integral de futurs professionals socialment responsables. 

ÍNDEX
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Aprenentatge i compromís social
L’Aprenentatge Servei (en endavant, APS) és una proposta educativa que combina 

processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, de manera que 

es converteix en un instrument de formació integral de l’estudiantat. El seu objectiu prin-

cipal és la formació de professionals socialment responsables, ja que, juntament 

amb l'aprenentatge de continguts, competències i habilitats pròpies de cada titulació, 

es desenvolupa el compromís cívic i social a partir de la pràctica reflexiva.  Es tracta 

d'una proposta que té un gran impacte en la docència, en tant que permet als estudiants 

universitaris desenvolupar la seva implicació social amb el territori, al mateix temps que 

duen a terme els seus estudis universitaris.

L’APS implica integrar l'acció social, solidària i compromesa socialment en les assig-

natures del pla d'estudis, a partir de la realització d'activitats o projectes en col·labora-

ció amb entitats socials.

Els tres elements que conformen aquesta metodologia són:

És important fer especial incidència en què, d’acord amb una definició de l’APS in-

ternacionalment acceptada i assumida institucionalment per la URV, l’aprenentatge de 

l’estudiant és sempre acadèmic, la qual cosa implica necessàriament una vinculació 

amb el pla d’estudis, amb tot el que això implica a efectes de planificació, seguiment 

i avaluació dels aprenentatges. 

ÍNDEX
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“Ha estat l’experiència més positiva que he dut a terme fins 

ara al Grau. Treballar la teoria a classe i dur-la a la pràctica no té 

preu. Reflexionar i aprendre dels nostres errors és bàsic per ser bons i 

bones mestres. Personalment, crec que totes les assignatures haurien 

d’incloure un APS".

Estudiant d’APS al Grau d'Educació Infantil 

Les opcions de vinculació curricular de l'APS a la URV són:

• Pràctiques Externes
• Treball Fi de Grau i Treball Fi de Màster
• Altres assignatures del pla d’estudi
• Programes de Doctorat

La naturalesa acadèmica i curricular de l’activitat, combinada amb la seva orientació 

social, configura el caràcter singular de l’aprenentatge servei en relació amb altres iniciati-

ves igualment valuoses que poden trobar-se en el context universitari, en les que, o bé no 

es dóna l’element d’aprenentatge acadèmic (per exemple, el voluntariat), o bé no es dóna 

l’element d’acció social o servei a la comunitat (per exemple, les pràctiques en empreses).

En altres paraules, es pot dir que l’aprenentatge servei implica integrar l’acció 

social i solidària en les assignatures del pla d’estudis, a partir de la realització 

d’activitats o projectes en col·laboració amb entitats socials del territori. Es 

tracta de la dimensió docent de la Responsabilitat Social Universitària (RSU). 

Estudiantat i comunitat, principals eixos del programa
El principal beneficiari directe del Programa d’Aprenentatge Servei és l’estudiantat 

de la URV, ja que es tracta d'una proposta educativa orientada a la formació integral 

d'aquests/es com a professionals i com a ciutadans/es.

"Sens dubte ha sigut una de les experiències més boniques i 

gratificants que he realitzat fins ara. M'ha servit per ampliar els meus 

coneixements en l'àmbit acadèmic, però també el personal".

 Estudiant d’APS al Grau d'Educació Infantil

D'altra banda, els beneficiaris indirectes o els destinataris del servei del Programa 

d’Aprenentatge Servei de la URV poden ser qualsevol col·lectiu, entitat, associació, fun-

dació, ONG o institució pública, sempre que es compleixin els requisits següents:

• Els destinataris directes o indirectes de les accions han de ser, principal-

ment, persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat social o en risc 

de formar-ne part.

• Poden ser també destinataris del servei aquelles entitats o institucions que 

tinguin per finalitat la consecució d’interès general o comunitari.

• En cap cas pot haver-hi ànim de lucre en l'activitat realitzada per l’estudi-

antat.

ÍNDEX
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En termes generals i en relació amb els beneficis per al destinatari del ser-

vei, pot dir-se que el Programa d'Aprenentatge Servei: 

• Permet a col·lectius i entitats sense recursos o en situació de vulnerabilitat 

social rebre suport de la universitat.

• Proporciona l’oportunitat per a la col·laboració estreta entre estudiants, 

comunitat i professionals, enriquint i innovant programes i serveis de mi-

llora de l’entorn.

• Ofereix l’oportunitat de contribuir a la formació d’una generació de ciuta-

dans i professionals amb un fort compromís social. 

Aquestes col·laboracions sorgeixen de la mateixa naturalesa del programa, ja que, 

els destinataris del servei del APS (aquells que es beneficien de l'acció solidària dels 

estudiants) han de ser entitats o institucions que compleixen els requisits anteriorment 

descrits i a més, que la seva finalitat sigui d’interès general. Els projectes que es desen-

volupen són de naturalesa social, cultural i ambiental.

 “Els estudiants coneixen la realitat de l'entorn que els ajuda 

a fer anàlisi i propostes de millora”.

 Professora d’APS al Grau d’Educació Infantil i Primària

Per a més detall sobre els destinataris del Programa d’APS i les col·laboracions que 

hem desenvolupat fins al moment, es poden consultar els resultats del programa a 

l’apartat “L’ASP en Xifres”, a la pàgina 16 d’aquest document. 

"Realitzar aquest Projecte de Fi de Grau com a APS ha permès 

un creixement personal quant a la participació social en la comunitat, 

com també la gran necessitat de la divulgació del concepte real de 

convivència per tots els ciutadans, on cadascun d'ells ha de poder exer-

cir el dret de decisió de les seves vides”. 

Estudiant d’APS al Grau d’Enginyeria Informàtica

ÍNDEX
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Pioners en institucionalització
El mes de febrer de 2012, el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili 

va aprovar el Document Marc del Programa d’Aprenentatge Servei de la URV, 

iniciativa pionera en la institucionalització d’una metodologia que comptava ja amb 

experiències conegudes i reconegudes dins la mateixa universitat, i que permet avançar 

en un dels grans reptes de la Universitat actual: la vinculació de les seves tres missions: 

la docència, la investigació i la tercera missió o funció social. 

El Programa d’Aprenentatge Servei de la URV compta amb un marc legal i insti-

tucional consolidat que el converteix en un instrument de la Responsabilitat So-

cial Universitària (RSU). L’Aprenentatge Servei està inclòs expressament en el Pla 

Estratègic de la Tercera Missió, aprovat en 2009, com a acció associada als objectius 

de l'eix 2 (societat, aprenentatge servei, voluntariat i cooperació al desenvolupa-

ment) i en el Pla Estratègic d'Internacionalització, aprovat al novembre de 2013. 

La tercera missió, la de la transferència de coneixement a la societat, en un sentit 

molt ampli, s'enfoca amb un clar component social, vinculat al caràcter de servei 

públic que defensa tota institució universitària. Es tracta d'una activitat que ha 

d'orientar-se en tots els nivells, a millorar la qualitat de vida de la societat actual i 

de les generacions futures, complint el mandat que recull l'Estatut de la universitat: 

"Assumir el paper de motor d'un desenvolupament humà, responsable i sostenible, 

sobretot en l'àmbit social, cultural i econòmic de les comarques meridionals de 

Catalunya, mitjançant la recerca independent, la transmissió i l'aplicació del conei-

xement”. L’APS també s’inclou als Plans estratègics de Docència i al Pla Estratègic 

del Consell Social de la URV, a través del suport al Mercat de Projectes Socials de 

la URV. 

Actualment, el Programa d'Aprenentatge Servei de la URV, està coordinat pel Vi-

cerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, en col·laboració amb la 

Xarxa Docent d’APS i amb el suport tècnic i administratiu de l'Oficina APS, situada en el 

Servei de Recursos Educatius de la URV. 

Marc legal i institucional 
La relació de l'aprenentatge servei amb la primera i la tercera missió de la universitat 

explica que els principals documents que defineixen el marc institucional del Programa 

d'Aprenentatge Servei siguin els següents:

  A nivell URV:  

El Pla Estratègic de Docència (aprovat pel Claustre Universitari de 28 de novem-

bre de 2003). D’acord amb el model docent definit en aquest document i tenint en 

compte els Descriptors de Dublín, la Universitat Rovira i Virgili ha configurat un model de 

competències que s’estructura en competències específiques, transversals i nuclears. A 

partir d’aquest procés i, per acord del Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, s’apro-

va el desplegament del nou model de competències transversals. Entre les competències 

transversals, que són aquelles que tot titulat per la Universitat Rovira i Virgili ha d’assolir 

independentment dels estudis cursats, es troba la competència “CT7. Aplicar els princi-

pis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional”. Les experiències 

APS són un mitjà per treballar i assolir aquesta competència, a banda de ser, com és 

conegut, una estratègia metodològica idònia per a l’adquisició d’altres competències, 

en la mesura que implica la contextualització real de l’aprenentatge.

ÍNDEX
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El Pla Estratègic de la Tercera Missió (aprovat pel Claustre Universitari de 28 de 

maig de 2009). Contempla de forma expressa el foment de l’APS i de la recerca basada 

en la comunitat com a actuació associada als objectius de l'eix 2 (social, de voluntariat i 

de cooperació al desenvolupament).

El Pla Estratègic d’Internacionalització (aprovat pel Claustre Universitari 

el 28 de maig de 2009). Associades a l’objectiu 4 (contribuir, des de la URV, a la 

internacionalització del territori i a la seva visibilitat).  Inclou línies estratègiques 

específiques per a la promoció d’activitats d’aprenentatge servei, a dintre de l’ob-

jectiu 4 (contribuir, des de la URV, a la internacionalització del territori i a la seva 

visibilitat).  

El Pla Estratègic del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (aprovat 

pel Consell Social el 12 de maig de 2013). Fa referència a l’aprenentatge servei 

en el seu eix 3 (promoció i implicació del territori en la Universitat) on  contempla 

la promoció d’activitats educatives que tenen una funció social. 

En coherència amb aquest marc institucional:

 A nivell estatal: 

Posteriorment a la configuració d’aquest marc institucional intern, el propi sistema 

universitari ha avançat en el grau de reconeixement de l’APS tant a nivell normatiu com, 

encara tímidament, en la definició i concreció d’algunes polítiques universitàries. Així, a 

dia d’avui, la institucionalització d’un Programa d’Aprenentatge Servei:

Dóna resposta a allò establert a l’article 64.3 del Real Decreto 1791/2010, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, d’acord 

amb el qual les universitats afavoriran pràctiques de responsabilitat social i ciutadana 

que combinin aprenentatges acadèmics en les diferents titulacions amb prestació de 

servei a la comunitat orientat a la millora de la qualitat de vida i la inclusió social.

És afí al concepte de Responsabilitat Social Universitària treballat en el marc de 

la Estrategia Universidad 2015 (La responsabilidad social de la universidad y el desar-

rollo sostenible. Ministerio de Educación. 2011).

ÍNDEX
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Es considerat com un instrument de la Responsabilitat Social Universitària al docu-

ment “Institucionalización del Aprendizaje-Servicio como estratègia dentro del 

marco de la Responsabilidad Social Universitaria para la promoción de la Sos-

tenibilidad en la Universidad”, aprovat pel  grup de treball de Sostenibilització Cur-

ricular de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) el 29 de maig 

del 2015. Aquest document proposa la institucionalització de l’APS a les universitats 

espanyoles com una manera de contribuir al desenvolupament d’una societat més justa, 

així com una forma de millorar els aprenentatges acadèmics i socials que afavoreixen el 

desenvolupament competencial de l’estudiantat universitari.

Finalment, és important tenir present el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, 

por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, 

conegut com a MECES, atès que tant en el nivell de Grau com en el de Màster es preveu 

com a resultat d’aprenentatge la capacitat de l’estudiant de fer reflexions de naturalesa 

ètica en el seu camp d’estudi: 

-Article 6. Nivell de Grau: “c) tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e 

informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso 

y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su 

campo de estudio”. 

-Article 7. Nivell de Màster: “c) saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada 

y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-

ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 

la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso”. 

La previsió de resultats d’aprenentatge d’aquesta naturalesa, coherents amb la com-

petència transversal CT7  de la URV, suposa concebre la universitat també com un 

espai d’aprenentatge ètic i la necessitat de definir estratègies que ho facin possible.

ÍNDEX

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Recomendaciones%20y%20criterios%20tecnicos/2.%20APROBADA%20INSTITUCIONALIZACION%20ApS.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Recomendaciones%20y%20criterios%20tecnicos/2.%20APROBADA%20INSTITUCIONALIZACION%20ApS.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Recomendaciones%20y%20criterios%20tecnicos/2.%20APROBADA%20INSTITUCIONALIZACION%20ApS.pdf


P-15

Informe del Programa d’Aprenentatge Servei de la Universitat Rovira i Virgili Curs 2016-17 Aprenentatge Servei  
APS

4. Qui som i què fem?: 
El Programa d’Aprenentatge Servei de la URV
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Qui som i què fem?

El Programa d'Aprenentatge Servei de la URV és un projecte de caràcter singular, 

on el professorat i l’estudiantat de la URV desenvolupen activitats i projectes en 

col·laboració amb entitats del territori, a dintre de les assignatures del pla d'estudis 

i amb l'objectiu de millorar l'entorn.

A través del Programa d’Aprenentatge Servei els estudiants de la URV poden es-

collir realitzar part del seu recorregut acadèmic aplicant allò que aprenen a millorar 

el seu entorn social, cultural i ambiental. 

El Programa d'Aprenentatge Servei compta amb un equip humà ampli, format i 

entusiasta per donar suport a l'execució del pla d'actuació:

El Programa d’Aprenentatge Servei és de caràcter dinàmic ja que els projectes 

poden incorporar-se al llarg de tot el curs acadèmic. En general, la coordinació in-

terna es desenvolupa en cinc fases:

·Identificació de necessitats i/o de projectes: Són diverses les formes 

mitjançant les quals s'identifiquen necessitats i/o projectes que poden de-

senvolupar-se a través del Programa d’APS.  Les maneres més habituals 

són la consulta ala pàgina web i la participació en el Mercat de Projectes 

Socials de la URV, a través de la pàgina web del programa , les entitats 

interessades en col·laborar poden emplenar un formulari de sol·licitud per 

a ser beneficiari del programa. Posteriorment, l'equip tècnic valora la seva 

adequació o incorporació al mateix mitjançant el contacte directe amb l’en-

titat i/o persones promotores del projecte. 

A través de l'organització d’esdeveniments com el Mercat de Projec-

tes Socials de la URV1, una acció clau de la promoció de l’APS dins i 

fora de la Universitat. Per a la seva participació es realitza una inten-

sa labor de contacte amb entitats del territori a través de l'obertura 

d'inscripcions i la posterior detecció de necessitats a través d'entre-

vistes personalitzades. El procés de detecció de necessitats es realitza 

durant tot el curs acadèmic gràcies a la flexibilitat de temporització 

dels projectes d’APS.

·Procés de validació dels projectes: Una vegada realitzada la valoració 

tècnica dels projectes, es procedeix a la validació institucional a càrrec 

de la Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària.

Arantxa Capdevila
Vicerectora de Docència, 
Estudiants i Comunitat 

Universitària

Xarxa docent d’APS: 

Actualment, el Programa d’APS compta 
amb una xarxa de professors i profes-
sores, tots amb experiència i formació 
en aquesta metodologia i en alguns 

casos també amb experiència en gestió 
universitària, que actuen com a dina-
mitzadors als seus respectius centres 
i contribueixen al desenvolupament i 

difusió del Programa. 

Avril Lombardi 
Tècnica

Beca de col·laboració 
Celia Gómez

  1 El Mercat de Projectes Socials és una de les accions de promoció més significatives del Programa d’Aprenentatge Servei. S’explica a la pàgina 14 d’aquest document.
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·Establiment i tramitació de convenis de col·laboració: Una vegada 

validat el projecte d'APS, comença la tramitació dels convenis de col·la-

boració entre la URV i les entitats beneficiàries. Per a això, el Programa 

d’APS compta amb un model de conveni estandaritzat per als projectes 

d’APS en la URV, renovable automàticament, que s'acompanya d'un 

annex amb els detalls de cada projecte desenvolupat amb l'entitat cor-

responent.

·Seguiment dels projectes: Una vegada s'engeguen els projectes d’APS, 

es realitza un seguiment amb el professorat promotor dels projectes, 

l’estudiantat participant i les entitats destinatàries del servei. Quan fi-

nalitzen les experiències, es recapta la informació obtinguda mitjançant 

els instruments d'avaluació de tots els agents.

·Reconeixement de l'experiència: Una vegada finalitzada l'experiència 

d'APS es realitzen certificats de participació (professorat, estudiantat i 

entitats) expedits pel Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària.

ÍNDEX
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5. Què hem fet? 
Els resultats
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“He trobat molt positiu per l'aprenentatge professional relacionar-me amb entitats d'àmbits diferents del meu estudi i poder aportar el meu granet 

de sorra com a inici de la meva retribució a la societat". 

   Estudiant d’APS a la Llicenciatura d’Arquitectura

Projectes 

A la pàgina web del Programa d’Aprenentatge Servei es pot accedir a totes les fitxes descriptives dels projectes que es desenvolupen

El Programa d'Aprenentatge 
Servei de la URV compta ja amb 
experiències validades i recone-
gudes, tant en titulacions de Grau 
com de Màster, en tots els àmbits 
de coneixement de la URV:

Actualment les experiències d'Aprenentatge Servei 
estan presents en 11 dels nostres centres:

Des de que el Programa de APS de la URV es va 
aprovar al curs acadèmic 2012, i fins al moment, 
s’han establert col·laboracions amb un nombre de 
214 entitats, institucions locals i internacionals de 
diferents tipologies:

· Arquitectura i Enginyeries 
· Arts i Humanitats 
· Ciències
· Ciències de la Salut
· Ciències Socials i Jurídiques

· Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura

· Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria

· Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Química

· Facultat de Ciències de 
l'Educació i Psicologia

· Facultat de Ciències 
Jurídiques

· Facultat d'Economia i 
Empresa

· Facultat d'Infermeria
· Facultat de Lletres
· Facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut
· Facultat de Turisme i 

Geografia
· Facultat de Química

· Ajuntaments i de-
partaments de di-
ferents organismes 
públics

· Associacions de 
veïns/veïnes 

· Associacions sense 
ànim de lucre

·  Escoles i I.E.S 
públics- 
Federacions

· Fundacions
· Plataformes ciu-

tadanes
· Residències de la 

tercera edat
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També es pot consultar el Catàleg digital d’APS de la URV, que conté l’oferta 

dels projectes disponibles d’Aprenentatge Servei de la universitat i que ja consta 

de més de cent projectes en col·laboració amb més de 50 entitats sense ànim 

de lucre i potencialment adreçats a totes les branques de coneixement.

"M’ha agradat molt aquesta experiència, ja que ha sigut una 

manera d’apropar-nos més i posar-nos en contacte amb la realitat del 

nostre àmbit de treball".

 Estudiant d’APS al Grau de Treball Social 

El Mercat de Projectes Socials de la  URV 

Una de les accions clau de disseny comunitari de l’APS a la URV és la realit-

zació del Mercat de Projectes Socials, com a acció transversal de promoció de 

l’APS en la URV. Aquesta és una iniciativa que parteix de referents internacionals i 

que està orientada a facilitar la col·laboració entre les entitats socials del territori 

i la URV a través del desenvolupament de Treballs Fi de Grau i de Màster amb 

un fort compromís social, i que parteixen de necessitats reals de la comunitat. 

Entenem aquest tipus d'esdeveniments com un instrument per a treballar, a través 

de la docència, la Responsabilitat Social Universitària en el marc de les titula-

cions tant de Grau com de Màster. 

En concret, el Mercat de Projectes Socials ja ha celebrat tres edicions: la pri-

mera en col·laboració amb l'Ajuntament de Reus (curs acadèmic 2013-2014), la 

segona amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona (curs acadèmic 2014-2015) i 

la tercera, s'ha renovat la col·laboració amb l'Ajuntament de Reus (curs acadèmic 

2015-16). Aquesta estratègia sinèrgica d'organització conjunta amb els organis-

mes públics del territori, possibilita un contacte més directe i una visió més ajus-

tada de les necessitats de la comunitat a la qual ens adrecem i de les entitats que 

hi formen part. 

Sumant totes tres edicions, han participat en el Mercat de Projectes Socials 

de la URV, més d'una cinquantena d'entitats socials de Reus i Tarragona, i 

s'han presentat a l'estudiantat i professorat de la URV, més de cent projectes de 

naturalesa social, cultural i ambiental adreçats a tots els àmbits de coneixement 

de la URV.

Com a metodologia organitzativa, des del Programa d'Aprenentatge Servei, les 

promotores es van reunir amb les entitats locals interessades a participar-hi, amb 

l'objectiu de transformar les necessitats socials detectades per elles en Treballs Fi 

de Grau i Treballs Fi de Màster que puguin ser desenvolupats per l'estudiantat i el 

professorat. El Mercat de Projectes Socials també és una actuació inclosa en el Pla 

Estratègic del Consell Social de la URV.
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Gràcies a l'èxit de participació en totes tres edicions per part 

de les entitats del territori, el Programa d'Aprenentatge Servei 

va crear un  Catàleg digital de projectes d'APS dirigit a l'es-

tudiantat i professorat universitaris. Aquest Catàleg digital de 

projectes d'APS es compon d'una oferta formativa de més de cent 

projectes, potencialment adreçats per a ser desenvolupats com a 

Treballs Fi de Grau i de Màster a totes les branques de coneixe-

ment de la URV.

Meeting Point, 1r Mercat de Projectes Socials. Reus, 24 d’Abril de 2014

2n Mercat de Projectes Socials. Tarragona, 28 d’Abril de 2015
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Qüestions com les necessitats de col·lectius amb diversos tipus de discapacitat, 

la promoció de la salut, la tinença responsable d’animals, la promoció de la cul-

tura i les tradicions, la conservació d’espais naturals o la defensa dels drets dels 

col·lectius més vulnerables, troben en el Mercat de Projectes Socials un espai per 

fer-se escoltar i cercar complicitats i crear sinergies.

Per a més detall relacionat amb aquesta estratègia de difusió de l’APS a la URV, es 

pot consultar la informació referent a totes tres edicions en el següent enllaç:

3r Mercat de Projectes Socials. Reus, 21 d’Abril de 2016
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L’APS en xifres

  2 La taula reflecteix les xifres de participació en el Programa d'Aprenentatge Servei per curs acadèmic, es tracta de xifres de caràcter no acumulatiu. 
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L’impacte de l’APS

"Penso que l'APS és una experiència molt positiva i enriquidora per 

tal d’aprendre habilitats claus per al futur desenvolupament professional 

i personal".

 Estudiant d’APS al Grau d'Educació Social

Quant a la rellevància social del Programa d'Aprenentatge Servei, hem de prendre en 

consideració les diferents formes d'impacte: formatiu, social i econòmic.

L’impacte formatiu

És el que es produeix en l’estudiantat, en la mesura que es tracta d'activitats solidàries 

desenvolupades en el context dels seus estudis universitaris, com a part d'assignatures. 

Així, el programa d'aprenentatge servei:

• Desenvolupa en els estudiants el compromís amb l'ètica i la responsabilitat 

social com a ciutadà/a i com a professional.

• Promou el compromís actiu amb el seu entorn social.

• Millora la seva sensibilitat per a la diversitat i la multiculturalitat.

• Desenvolupa de manera efectiva i avaluable competències transversals i 

específiques de la titulació.

• Incrementa la seva motivació per l'aprenentatge.

• Aporta perspectives noves en els processos d'orientació professional

L’impacte social

Pot ser directe i indirecte. En funció de la naturalesa del servei i del destinatari del 

mateix, l’activitat reverteix en particulars o en col·lectius, de forma immediata o diferida. 

Es considera també impacte social indirecte el fet que, a través d'experiències formatives 

d'aquest tipus, la societat es proveeixi de professionals socialment responsables. Els i les 

estudiants poden percebre la dimensió social de la seva futura professió i orientar la seva 

activitat a la consecució d'una societat més justa i sostenible.

L’impacte econòmic

En aquest context entenem per impacte econòmic la quantificació i monetització de 

l'acció social duta a terme. És important destacar que, des del curs acadèmic 2011-2012 

fins al curs acadèmic 2015-16, l’estudiantat que va participar en el Programa d'Aprenen-

tatge Servei de la URV van realitzar un total de 253.876 hores d'acció social, valorades 

en 1.013.796 euros (cost d'oportunitat calculat prenent com a referència el salari 

mínim interprofessional). 
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6. Què diuen de nosaltres?
Difusió i promoció de l’APS
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Notícies

Des del Programa d’APS, que té com a objectiu la formació de futurs professionals socialment responsables, es veu imprescindible fer públic i difondre els projectes que és desen-

volupen i l’impacte que suposa en la comunitat a la qual s’adrecen. 

A continuació es detalla una relació de notícies rellevants sobre el Programa d’APS de la URV i les experiències i projectes que es desenvolupen:

Presspeople.com
14 de maig de 2013

Revista URV
28 de maig de 2013
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Xarxanet.org
3 de juny de 2013

reusdigital.cat
17 de març de 2014

Xarxanet.org
5 de setembre de 2013

El Punt Avui
28-4-2014

ÍNDEX

http://www.xarxanet.org/comunitari/noticies/la-urv-te-en-marxa-27-experiencies-d-aprenentatge-servei
http://reusdigital.cat/noticies/entitats-de-reus-proposaran-projectes-destudi-alumnes-i-professors-de-la-urv
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/-/736345-lagora-de-les-idees-i-de-la-investigacio-social-per-a-entitats.html?cca=1
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Grup Pere Mata.com
novembre 2014

reusdigital.cat
16 de març de 2015

Revista de la URV nº 23
maig de 2015

Reus.cat
22 de febrer de 2016
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URV activ@
27 de juliol de 2015

URV activ@
22 d'abril de 2016

Xarxanet.org
18 d'abril de 2016

UrvActiv@
30 de setembre de 2016
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URV activ@
13 de maig de 2016

Reusdigital.cat
5 de juliol de 2016
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Premis 

i reconeixements

El caràcter innovador de 

la metodologia d’APS fa que 

molts projectes hagin estat 

premiats o hagin obtingut 

una menció especial dins de 

l’entorn universitari. 

Any Tipus de reconeixement Nom del projecte Professorat

2016 Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent Aprendre ajudant, ajudant a aprendre David Dueñas

2013
Premi Federico Mayor Zaragoza Accèssit al Premi Solidaritat del Consell Comarcal del 

Baix Ebre
Josep Holgado

Accèssit al Premi Solidaritat del Consell Comarcal del Baix Ebre

2011
Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent Disseny i experimentació metodològica d'activitats 

d'aprenentatge servei aplicades a estudiants de pe-
riodisme de la URV

Antoni Pérez-Por-

tabella

2010

Menció extraordinària del Consell Social de la URV El Pràcticum solidari i la cooperació internacional de 
la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de 

la URV a Nicaragua

Lluís Marqués

Menció especial en els "Premis AQU-ANECA a la millor 
comunicació en format pòster" del VI Congrés Interna-

cional de Docència Universitària i Innovació

"De la simulació a la implicació social de l'alumne. 
Metodologies actives aplicades a estudiants de co-

municació"

Antoni Pérez-Por-
tabella

2007 Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent Clínica Jurídica Ambiental Antoni Pigrau Solé

2003

Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Univer-
sitària de la Generalitat de Catalunya

Assignatura Dret i Presó de la titulació de Dret Josep Miquel 
Prats Canut

Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent
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