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Presentació 

 

La proposta educativa que teniu a les mans, Teixint Ciutadania Compromesa, ens 

endinsarà en l’aventura de construir projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS) per 

promoure una ciutadania compromesa des de l’àmbit de l’educació en el lleure. 

Quan teixim anem unint fils amb agulles per tenir peces de roba que ens abriguin del fred o 

per fer una bossa per guardar les coses,... anem construint respostes a les nostres 

necessitats. De la mateixa manera, els projectes d’ApS ens aporten les eines per aprendre i 

actuar tot donant respostes a les necessitats reals de la comunitat i generant una 

transformació positiva. A més, a cada puntada anem teixint llaços de col·laboració amb el 

propi grup i amb altres entitats del territori per enriquir les respostes i aprenentatges. Així 

doncs, els projectes d’ApS són una oportunitat perquè infants i joves actuïn i aprenguin 

donant respostes a les necessitats reals del seu entorn, en un context com l’actual. 

La proposta educativa Teixint Ciutadania Compromesa recull, també, els aprenentatges fets 

durant el cicle de propostes Ciutadania Compromesa. Aquest cicle ha volgut revitalitzar i 

reinterpretar, en clau de segle XXI, el concepte d’educació transformadora, on les persones 

són capaces d’assumir reptes, reflexionar críticament i actuar en l’entorn, buscant, de 

manera altruista, una repercussió positiva en la comunitat. 

Cada una de les propostes del cicle ens ha aportat una eina diferent per construir el 

compromís social:  

A través de Barrinem hem treballat la responsabilitat i compromís vers 

l’entorn i la construcció d’una vida col·lectiva.  

A Mandala hem promogut les relacions interpersonals acollidores i 

solidàries des d’una perspectiva intercultural. 

Amb Mirall  hem après a fer front a les actituds discriminatòries vers els 

gèneres, les discapacitats i les situacions d’exclusió social i pobresa. 

Àgora ha estat l’estri clau per canalitzar el compromís social: la participació. 
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Al llarg d’aquesta proposta educativa Teixint Ciutadania Compromesa no oblidarem les 

darreres propostes educatives per tal de què s’integrin transversalment als projectes que 

desenvolupem.  

A més, infants i joves podran visibilitzar i difondre els projectes d’ApS que han dut o estan 

duent a terme a través de la presentació d’experiències al web (www.esplai.org) i a les 

xarxes socials. D’aquesta manera, tothom podrà conèixer aquestes iniciatives, la implicació 

i compromís dels infants i joves i l’impacte social que s’ha aconseguit.  

Així doncs, us animem a endinsar-vos a la proposta educativa d’enguany; recopilant 

totes les experiències i aprenentatges que portem a la motxilla i promovent nous projectes 

o reformulant-ne d’antics en un marc d’Aprenentatge i Servei! 

Utopia, felicitat, iniciativa i solidaritat! 

  

http://www.esplai.org/
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Objectius generals 

 

Els objectius educatius generals d’aquesta proposta educativa s’articulen al voltant dels 

quatre valors humans de la Fundació Catalana de l’Esplai. 

 

 
  

UTOPIA 
Contribuir a millorar l’entorn 
pròxim i global, assumint la 
pròpia responsabilitat i 
compromís social.  
 

 

FELICITAT 
Aprendre a viure la felicitat a 
partir de la convivència, de les 
experiències vitals, senzilles i 
intenses, i de la comunicació i 
l’expressió dels sentiments i 
emocions. 
 

INICIATIVA 
Desenvolupar el pensament 
crític, la creativitat i el 
protagonisme a través d’accions i 
projectes per transformar la 
societat. 

 

SOLIDARITAT 
Desenvolupar estratègies de 
treball cooperatiu per aprendre a 
sentir-se comunitat, vivint la 
diversitat com a riquesa i creant 

alternatives col·lectives a les 
problemàtiques socials. 
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Què és l’Aprenentatge i Servei? 

 

Quan un grup de nois i noies es posa a netejar els entorns d’una font està fent un servei. 

Quan un grup de nois i noies se’n va d’excursió i estudia la degradació del bosc a 

conseqüència de la mà de l’home, està fent un aprenentatge.  

Però quan un grup de nois i noies pren la decisió de netejar un indret, col·laborant amb una 

associació de conservació del patrimoni de la zona, i a partir d’aquí aprenen a organitzar-se 

de la millor manera per dur-ho a terme; analitza i interpreta les deixalles que recullen, prèn 

consciència del risc de destrucció i, a més a més, “s’embruta les mans” netejant la font, 

contribuint d’aquesta manera a millorar l’entorn... Aleshores, el que estan fent aquests nois 

i noies és un Aprenentatge Servei: a través d’una acció de servei a la comunitat, assolir un 

ampli ventall d’aprenentatges.1   

Una possible definició d’ApS seria:  

 

                                                           
1 Compartir, donar i rebre. Una proposta educativa per a l’educació en el lleure. Federació Catalana de l’Esplai, 2006. 

És un sol PROJECTE  

Que parteix de la PARTICIPACIÓ d’infants i joves: “prenen la decisió” 

On es desenvolupa un SERVEI a la comunitat per millorar les necessitats reals de l’entorn, 

en XARXA amb altres entitats 

A través del què s’adquireixen uns APRENENTATGES 

Que per fer-los explícits i millorar-los necessiten de la REFLEXIÓ individual i col•lectiva, 

durant tot el projecte.  
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D’aquesta manera, a través dels projectes d’ApS anem teixint llaços amb altres infants i 

joves, i amb altres entitats i persones de la comunitat; i entre tots i totes anem teixint 

respostes a necessitats reals del nostre entorn, com quan fem una bufanda per deixar de 

tenir fred a l’hivern.  

Quan teixim una bufanda de llana per l’hivern podem utilitzar fils de diferents colors, 

textures i gruixos; podem fer puntades més groses o més petites, més complexes o més 

sencilles. El primer que hem de fer per començar a teixir és saber què necessitarem! 

Per això, abans d’endinsar-nos a l’aventura de teixir un projecte d’Aprenentatge Servei, 

hem de saber quins són els elements clau:  

1. Quin fil utilitzarem? La PARTICIPACIÓ dels infants i joves i el TREBALL EN 

XARXA 

 

2. Quina peça de roba teixirem? El SERVEI A LA COMUNITAT 

 

3. Què ens ajudaran a aprendre les agulles a cada puntada? La REFLEXIÓ i els 

APRENENTATGES 

 

4. Coneixem la manera com es teixeix? LES ETAPES DEL PROJECTE 
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El Banc de Sang 

Aquest projecte, desenvolupat pel Banc 

de Sang i Teixits conjuntament amb 

diferents esplais, pretén involucrar a 

infants i joves menors d’edat en la tasca 

de difusió de la necessitat de donació de 

sang. D’aquesta manera els joves aprenen 

continguts relatius a la sang, alhora que 

duen a terme un servei de promoció de la 

salut en el seu entorn més proper.  

Quina és la necessitat? Garantir 

l'abastament de sang i teixits a Catalunya. 

Què ens ajudaran a aprendre les agulles? 

Acostar els infants a l’àmbit científic, a 

l’acció cívica i sensibilitzar-los en la 

importància de donar sang. 

Quina peça de roba teixirem? Campanya 

per sensibilitzar i aconseguir més 

donacions de sang. 

Més informació a: www.esplai.org/teixint 

1. Quin fil utilitzarem? La PARTICIPACIÓ dels infants i joves i el 

TREBALL EN XARXA 

Per teixir una peça de roba és imprescindible tenir fils. De la mateixa manera, la participació 

i protagonisme dels infants i joves és vital per l’elaboració d’un projecte d’ApS. Els fils 

poden ser més gruixuts o més prims o bé de colors i textures diverses; en cada projecte les 

característiques dels infants i joves i del grup i el protagonisme que prenguin marcaran com 

serà la seva participació.  

La participació activa és clau per aprendre des de 

l’experiència a ser subjectes actius i de 

transformació de l’entorn on viuen i a 

comprometre’s socialment.  

És molt important que en la mesura del possible el 

projecte d’ApS incorpori la participació dels infants i 

joves des del primer moment i en totes les etapes 

del procés; en funció de les seves capacitats 

individuals i grupals i amb el guiatge d’una persona 

adulta.  

Segurament amb els més petits, en les primeres 

etapes del projecte l’equip educatiu té un paper 

central, però hem de fer-los el màxim de partícips. 

Com a guia sobre com treballar la participació en 

funció de les edats i els grups podeu consultar Àgora, 

una proposta educativa per a la participació. Aquesta 

proposta ens recorda que la participació:  

“Es dóna a partir d’un entrellat de relacions i de 

l’experiència de viure en col·lectivitat, i abasta 

diferents àmbits: l’individual, el de grup i la 

comunitat. És a través de cadascun d’aquests àmbits 

que incidirem de manera particular en aquells valors que estimulem l’aprenentatge de la 

participació: l’autonomia, l’autogestió i el compromís social”.  

Tal com ens proposa aquesta definició la participació es dóna a partir d’un entrellat de 

relacions; relacions entre el grup d’iguals, amb altres grups i també amb altres entitats. Així 

doncs, aquest element de participació fa referència al protagonisme de l’infant i el jove, 



   
ciutadania compromesa 
proposta educativa 
 

7 
  

Contes per a nosaltres 

Aquest projecte ha estat creat i 

desenvolupat pel grup de discapacitats 

adults del Club d’Esplai Pubilla Cases Can 

Vidalet, amb els infants hospitalitzats de 

llarga estada a l´Hospital Sant Joan de Déu, 

oferint la possibilitat de gaudir del conte 

dels drets dels infants, coincidint amb el Dia 

Universal dels Drets dels Infants (DUDI).  

Quina és la necessitat?  Necessitat d’un 

espai de lleure pels infants hospitalitzats on 

puguin intercanviar experiències i vivències. 

Què ens ajudaran a aprendre les agulles? 

Potencia el compromís social, l’autonomia, 

les ganes de superació i les habilitats 

motrius. A més, de la conscienciació dels 

Drets dels Infants.  

Quina peça de roba teixirem? Creació 

d’un espai de lleure pels infants 

hospitalitzats, alhora que es promou una 

imatge activa de les persones amb 

discapacitats. Sensibilització entorn els 

Drets dels Infants. 

Més informació a: www.esplai.org/teixint 

però també a la necessitat de crear treball en xarxa amb les entitats del territori per tal de 

què el projecte provoqui implicació i impacte social. 

2. Quin teixit construirem? El SERVEI 

Quin teixit volem construir? Ens hem de plantejar quin servei a la comunitat volem i  

podem fer i prendre mides a la realitat per construir el patró de roba que creiem més 

convenient; tot fent una anàlisi de les necessitats reals de l’entorn i construint una resposta 

adequada.  

En aquest sentit, hem de tenir en compte que el servei és una acció que... 

...parteix sempre de necessitats socials, reals i 

possibilistes que es converteixen en reptes per 

millorar la societat. Aquestes necessitats estan 

lligades a aquelles condicions que es consideren 

útils i positives per l’autorrealització individual i 

col·lectiva i per aconseguir una certa qualitat de 

vida. Quan la seva carència afecta a un grup és 

consideren socials. Varien en funció del context, 

però alhora sempre van lligades a les nocions de 

drets fonamentals, justícia social i dignitat 

humanes2.   

...és per a la comunitat i vers els altres: amb 

iniciativa i implicació social. 

...sorgeix de la decisió dels infants i joves i 

s’adequa a les seves capacitats i habilitats. 

...requereix reconeixement i reciprocitat: 

generant una relació horitzontal i d’aprenentatge 

comú, construint un impacte transformador i 

formatiu, i sense generar relacions 

assistencialistes. 

...és significativa i produeix satisfacció de les 

persones participants.  

                                                           
2 Mónica Gijón. ApS. Educación y compromiso cívico 
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Operació Cua Roja 

L’Operació Cua Roja té per objectiu 

promoure la conservació de la biodiversitat 

de la flora i fauna del riu Gaià, concretament 

amb la reincorporació del barb cua roja a la 

riera,  entre els nois i noies de l’Esplai 

Campiquipugui, així com els monitors i 

monitores que el dinamitzen i més 

puntualment els pares i mares i familiars 

dels participants de l’esplai. És un projecte 

de custòdia del territori impulsat i creat pel 

grup de joves de l’esplai, conjuntament amb 

l’Associació Mediambiental La Sínia. 

Quina és la necessitat? La recuperació de  

la fauna i la flora del Riu Gaià. 

Què ens ajudaran a aprendre les agulles? 

Coneixements sobre les característiques i la 

importància de la biodiversitat i la seva 

conservació, així com un compromís amb el 

patrimoni natural. 

Quina peça de roba teixirem? La 

reincorporació del barb cua roja al riu Gaià i 

l’apadrinament de l’entorn de  la Resclosa, 

tram del riu que passa per Riera de Gaià. 

Més informació a: www.esplai.org/teixint 

...implica un treball en xarxa, imprescindible perquè tingui una repercussió i impacte 

social, i cooperatiu. 

...es pot dur a terme en un entorn immediat, pròxim o global, segons les característiques 

del projecte. 

3. Què ens ajudaran a aprendre les agulles a cada puntada? La 

REFLEXIÓ i els APRENENTATGES 

Amb les agulles podem anar unint les puntades i 

accions al llarg del projecte, teixint a poc a poc 

per convertir el fil en un teixit nou; transformant 

així una necessitat en una situació que li doni 

resposta. Després de cada puntada, podrem 

pensar i reflexionar sobre com s’està construint 

el teixit i aprendre de com ho estem fent. 

La reflexió és transversal a tot el procés del 

projecte i present en totes les fases. Ens 

permetrà prendre consciència de la realitat, 

valorar quines accions hem de dur a terme i un 

cop fetes, veure com les podem millorar.  

A més, ens proveirà de les eines per a fer 

explícits els aprenentatges que anem fent al llarg 

del procés i consolidar-los; tot construint una 

pràctica reflexiva que ens acompanyarà en el 

projecte d’ApS i que aportarà a infants i joves 

autonomia i eines per construir un pensament i 

acció propis i crítics. 

Els aprenentatges que ens proporcionaran les 

agulles que aniran transformant el fil en teixit, 

ens recorden que els projectes d’ApS tenen una 

clara intencionalitat pedagògica... 

...activa: basada en l’experiència i l’acció del 

servei, on s’aprèn fent coses reals i d’utilitat 

social. 
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Toquem Fusta 

És un projecte d’El Grup de Polinyà que 

es tracta de la construcció d’una ludoteca 

mòbil de fusta per part d’un grup de joves 

de 14 a 18 anys. És un projecte de llarga 

durada, liderat pel grup de joves que 

gestiona l’activitat al llarg de tot l’any i els 

implica en una tasca social per la 

comunitat. 

Quina és la necessitat? Garantir l’accés a 

la creixent població infantil del municipi a 

les activitats de lleure.  

Què ens ajudaran a aprendre les 

agulles? A conèixer i analitzar les 

necessitats de l’entorn, a construir 

objectes amb la fusta, a treballar en equip 

i a comprometre’s amb la comunitat. 

Quina peça de roba teixirem? La 

construcció i dinamització d’una ludoteca 

mòbil. 

Més informació a: www.esplai.org/teixint 

...reflexiva: on la reflexió permet entendre la realitat i detectar-ne les mancances per 

millorar la pròpia acció. Establint un procés de pràctica reflexiva: acció-reflexió-acció-

reflexió-... fonamentant-ne l’aprenentatge. 

...crítica: promovent el rol de subjectes actius 

amb capacitat de transformació, implicació i 

compromís social entre infants i joves. 

...amb un aprenentatge significatiu: partint del 

coneixement del què sap l’infant i jove i 

construint a partir d’aquí nous coneixements. 

...amb un aprenentatge transversal i integral: 

aglutinant diferents tipus d’aprenentatges i 

competències a través d’un sol projecte temàtic. 

...des d’una perspectiva de competències 

d’aprenentatge (desenvolupament social i 

ciutadania, autonomia i iniciativa personal, etc.): 

conjunt d’habilitats i capacitats per a integrar-se 

activament en una societat3.   

No hem d’oblidar, també, tenir en compte espais 

per poder gestionar els conflictes que sorgeixin, 

per parlar de com ens hem sentit durant les 

activitats, de què ens fa sentir la vinculació amb 

el grup i amb el projecte,... en definitiva, dels 

sentiments i emocions que ens genera la 

participació en el projecte. 

4. Coneixem la manera com es teixeix? LES ETAPES DEL PROJECTE 

Per teixir un projecte d’ApS, hem de tenir molt present la metodologia del projecte on els 

infants i joves, en grup, es plantegen què faran, per què ho faran i com ho faran per 

donar resposta a una necessitat i com ho han viscut.  

La metodologia del projecte parteix de la motivació del grup, així com de cadascuna de les 

persones individuals. La motivació depèn de molts factors, com la idoneïtat del tema, 

l’interès que suscita o la importància que li atorguen els infants i joves.  

                                                           
3 Competencias bàsicas. Zerbikas 
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És important que treballem aquesta motivació des de diferents àmbits: individualment, en 

grup, respecte al treball en grup mateix, respecte a la iniciativa que es durà a terme, en 

espais informals, en altres espais més formals, conjuntament amb l’entitat on es 

desenvoluparà el servei, etc. Per tal de què puguin anar teixint un lligam emocional, un 

compromís social i un sentiment de pertinença amb el projecte d’ApS que es 

desenvoluparà.  

També és rellevant que la resposta a la necessitat social, que és el nucli del projecte, 

parteixi de les seves pròpies motivacions i faci realitat els seus somnis amb l’objectiu 

d’ajudar-los a augmentar l’autoestima, l’autonomia, l’autogestió del grup i a 

interioritzar el compromís social.  

Aquesta motivació, així com la seva participació com a protagonistes, s’ha de mantenir, 

promoure i cuidar durant tot el procés del projecte: primer de tot en la fase de preparació 

es plantejaran uns objectius que tinguin una projecció i impacte social i que s’aniran 

avaluant i reelaborat al llarg del projecte; on, a més, es construirà la motivació i es definirà 

el projecte concret.  

 

 

  

  

Els elements clau d’un projecte d’ApS 

Treball per la comunitat 

Experiència motivadora 

protagonisme d’ infants i joves 

cooperació en Xarxa amb altres entitats 

compromís i implicació social 

sorgeix de les Necessitats reals 

Transformació positiva de l’entorn 
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10 raons per fomentar el compromís social a través de projectes d’ApS 

1) Motiva l’aprenentatge perquè parteix d’una necessitat social i real. 

2) Estimula el debat i la reflexió: eines clau per al diàleg i la construcció de 

coneixement i accions en grup. 

3) Impulsa la creativitat per donar resposta a necessitats i conflictes socials. 

4) Fa del protagonisme i participació dels infants i joves l’eix central del projecte; 

tot millorant la percepció social de la infància i la joventut com a subjectes actius i 

compromesos socialment. 

5) Construeix sentiment de pertinença a una comunitat i identitat grupal, a través 

del treball en grup, la cooperació i la implicació social que suposa. 

6) Augmenta la cohesió social dels barris a través del treball en xarxa. 

7) Fomenta l’educació en valors: l’empatia, la solidaritat, la justícia i la cura cap a 

un o una mateixa, cap a les altres persones i cap a l’entorn. 

8) Permet desenvolupar l’autonomia, l’autogestió i el compromís social. 

9) Potencia el lideratge de les educadores i educadors com a referents i guies dels 

infants i joves.  

10) Ressalta el sentit transformador i social de l’educació.  
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Com iniciar un projecte d’ApS? Etapes del projecte 

Per on començar a teixit un projecte d’ApS? Sabem tot el que necessitem? Després 

d’aquest petit recorregut que ens han aportat les pàgines anteriors ja tenim alguns dels 

elements necessaris, però encara ens falta conèixer a fons l’estructura i els passos a seguir; 

és a dir, les etapes del projecte. 

Les etapes que es presenten, a continuació, són orientatives i flexibles; de manera que ens 

mostren un possible recorregut i diferents elements que segur hauran d’estar presents, 

però que variaran en funció de les característiques del grup, de l’espai on es desenvolupi el 

projecte, del temps de què disposem, entre d’altres coses. 

1. Esbós del projecte 

Aquesta primera etapa és el moment en què l’equip educatiu (o en el cas del grup de joves, 

algunes coses es construiran conjuntament) ha de fer una pluja d’idees, establir quins són 

els motius per impulsar i proposar al grup un projecte d’aquestes característiques, i què és 

el que necessiten per fer-ho. És el moment de recopilar tot el material necessari i omplir la 

caixa d’eines. 

A tenir en compte:  

 Quina és la realitat de l’esplai? I la de l’equip educatiu? Quines eines té?  

 Quines són les característiques del grup? I dels diferents infants o joves que el 
formen?  

 Quins projectes ens podrien servir de font d’inspiració? 

 Quines són les necessitats socials i/o serveis susceptibles de ser el focus del 
projecte? 

 Quins són els aprenentatges que volem aconseguir? 

 En quin espai de temps es desenvoluparà el projecte? De quins recursos disposem? 

 Quines vinculacions volem establir amb l’entorn (altres grups de l’esplai, famílies, 
entitats del barri, etc.)? 
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2. Establir xarxa amb altres 

entitats  

Aquesta etapa del projecte es pot donar 

en aquest primer moment o bé un cop 

decidit, amb el grup, quin és el servei o 

necessitat social que s’abordarà amb el 

projecte.  

La importància d’aquesta etapa és poder 

establir aliances i cooperar amb altres 

entitats per d’aprofitar el potencial que ja 

existeix en les diverses entitats socials del 

nostre barri o població. A més, és una 

oportunitat per enfortir el teixit associatiu i 

la seva coordinació.  

A tenir en compte:  

 Amb quines entitats socials podem 
treballar conjuntament per 
realitzar el projecte? Què hem 
d’acordar? 

POSSIBLES DIFICULTATS:  

No diferenciar el grup de l’individu: identificar diferents motivacions, interessos, 
capacitat i habilitats per vincular les diferents tasques i compromisos de la millora 
manera. 

Pensar que tots sols ho farem millor i no buscar el suport i la col·laboració amb altres 
entitats. 

Voler començar amb projectes que tenen un alt grau de complicació, ja sigui per les 
característiques del servei, per la manca de recursos o de temps, etc. 

No tenir presents els costos i recursos necessaris. 

EINES D’UTITLITAT: 

Podem partir d’experiències prèvies en projectes semblants. 

Podem imitar i replicar projectes d’altres entitats.. 

Aprofitem per nodrir-nos i tenir en compte tots els aprenentatges de les entitats del 
barri o poble, o bé amb qui treballem en xarxa.  

Il·lusionem i formem tot l’equip educatiu per assegurar un bon guiatge del projecte. 
 

PER PENSAR UNA MICA... 

No cal que comencem de zero, que ho construïm tot 

de nou, de ben segur que hi ha moltes pràctiques, 

eines i projectes que coneixem o que hem realitzat a 

l’esplai i que poden ser un bon punt de partida.  

Per això és important que tinguem en compte el 

bagatge de l’equip educatiu, de l’esplai i també de 

l’entorn: de la resta d’entitats amb qui treballem i del 

barri o poble; compartint els recursos i eines serà 

més fàcil.   

Podem començar per un projecte senzill, que no per 

això menys transformador, o bé per replicar o 

millorar alguns projectes que ja hem desenvolupat 

altres vegades a l’esplai o d’altres entitats. 

Quins projectes de l’esplai podien ser una 

bona llavor per un projecte d’ApS? 

Coneixem tots els recursos, projectes i 

campanyes de les entitats del barri? Pot ser 

un bon punt d’inici! 



   
ciutadania compromesa 
proposta educativa 
 

14 
  

 Amb quines entitats podem col·laborar? Quines campanyes ens poden servir de 
referència? Amb qui ens podem aliar? 

 Volen acompanyar-nos? 

 Què podem aportar cadascuna de les entitats? 

 Podem aportar coses que interessin a l’entitat amb qui col·laborem?  

 Quins seran els horaris del servei? On es farà? Quins recursos pot aportat cadascú? 

 

 

 

POSSIBLES DIFICULTATS:  

Ens podem trobar amb diferents maneres de treballar i de desenvolupar projectes. 
Hem de trobar una manera de funcionar conjunta i uns pactes que ens serveixin a 
totes les entitats.  

Pot ser que l’entitat amb qui col·laborem no tingui una visió educativa sobre el servei; 
però això no té perquè generar un conflicte, sinó que som nosaltres qui hem d’aportar 
aquesta part. 

EINES D’UTITLITAT: 

És aconsellable que els acords als que s’hagin arribat s’estableixin per escrits per tal de 
què tothom els tingui presents. 

Mantenir reunions periòdiques i una comunicació fluïda per correu electrònic o telèfon. 

Reconèixer la tasca de col·laboració que estan fent amb nosaltres en tot moment. 
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3. Planificació i organització del projecte 

En aquest punt, treballarem la cohesió i motivació del grup i implicarem als infants i joves 

en la diagnosi de l’entorn i la definició del servei; incorporant aquells canvis que es 

consensuïn dins el grup per a què es facin seu el projecte i hi comencin a crear un lligam.  

A més, també és un moment molt important per repartir les tasques, quins grups es 

crearan, com s’organitzaran i el calendari del projecte. És per això que crear coneixement, 

consciència i cohesió de grup és 

imprescindible en aquest primer moment; 

tenint sempre en compte que els 

objectius que ens marquem i les accions 

que desenvoluparem i les responsabilitats 

que assumim estiguin d’acord amb l’edat i 

les capacitats de les persones que 

conformen el grup. 

A tenir en compte:  

 Quin serà el títol del nostre projecte? 

 Quin serà el rol dels educadors i 

educadores (equilibri entre guiatge i 

autogestió del grup)? 

 Quins aspectes de coneixença, 

confiança i cohesió hem de treballar 

amb el grup? 

 Com presentarem la proposta als 

infants i/o joves? Quines activitats 

de motivació realitzarem? Ens 

plantegem fer una visita o intercanvi 

a un projecte similar o a l’espai on es 

desenvoluparà el servei? 

 Com treballarem el compromís i la 

responsabilitat en el grup i cap al 

servei que desenvoluparem? 

 Quines activitats realitzarem per fer 

la diagnosi de l’entorn i el 

coneixement de les necessitats reals 

amb els infants i/o joves? 

PER PENSAR UNA MICA... 

La sensibilització social i la motivació no es 

construeix per generació espontània ni de forma 

ràpida, sinó que és un procés. És important que ho 

treballem amb diferents eines: coneixent infants i 

joves que han passat per l’experiència, fomentant la 

reflexió crítica, a través de dinàmiques que ens fan 

adonar de les injustícies socials, coneixent 

directament les necessitats de l’espai on 

intervindrem, partint dels propis interessos, utilitzant 

codis i llenguatges propers, etc.   

Amb els més petits... el personatge guia ens pot 

acompanyar en l’aventura de la descoberta, el servei i 

mostrar-nos els aprenentatges; així com ensenyar-

nos a demanar la paraula o a gestionar les emocions. 

Amb els grups de mitjans... conèixer de primera mà 

experiències d’altres infants de la seva edat que 

desenvolupen activitats semblants o bé motivar la 

vinculació i interès per les situacions més pròximes, 

ens poden ser de gran ajuda. Tot trobant l’equilibri i 

no oblidant del tot el món fantàstic i imaginar. 

Amb els grups de joves... és important atorgar-los 

des de l’inici un paper clau i protagonista per tal de 

què es puguin fer seu i sentir el projecte com a propi. 

Consolidar i cohesionar el grup, partir dels seus 

interessos i generar espais d’intercanvi amb altres 

joves, poden ser recursos molt valuosos. 
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 Tenim clar què, per què, per a qui, quan i amb què ho farem? 

 Quan i com desenvoluparem les activitats d’aprenentatge? 

 Quan i com realitzarem les activitats de servei? 

 Com ens organitzarem? Quins aspectes de planificació logística preveiem? Com 

solucionarem les dificultats i conflictes que sorgeixin?  

 Quines activitats de reflexió preveiem? Quan i com es faran? 

 

  

POSSIBLES DIFICULTATS: 

Creure que amb una justificació de justícia social n’hi haurà prou per motivar el 
grup i entendre la implicació social del projecte. Preveure diferents activitats que 
els facin sentir i comprendre la problemàtica social que es planteja.  

Passar de pressa per aquesta fase. Una bona cohesió de grup pot portar molts 
resultats. 

No deixar que s’apropiïn del projecte i no acceptar canvis. És important que 
construeixin un vincle amb el projecte per motivar-se, comprometre’s i aprendre. 

Deixar que sigui l’espontaneïtat qui aporti les idees i participació. No hem 
d’oblidar que l’educadora i l’educador han de guiar i aportar eines de dinamització 
adequades a l’edat i al grup. 

EINES D’UTITLITAT: 

Dotar d’identitat el projecte. 

Treballar el compromís individual i col·lectiu. 

Penjar els compromisos i calendari de treball a la sala; així com els missatges 
importants. 

Diversificar les tasques, diferents implicacions, en funció de les capacitats i 
habilitats; promovent els lideratges compartits. 
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4. Execució del projecte  

En aquesta etapa, es duu a terme l’elaboració del projecte i del servei concret, que s'hagi 

decidit, i hem de tenir en compte tant els espais de treball, com els espais de reflexió i el 

seguiment grupal i individual. Els espais de reflexió i valoració són molt importants per fer 

explícits els aprenentatges. 

A tenir en compte:  

 Hem previst una primera visita per conèixer el lloc on es realitzarà el servei i les 

persones que participaran amb 

nosaltres?   

 Hem previst algun espai informal i 

lúdic d’interrelació per cohesionar i 

consolidar el grup? 

 Quins espais reservarem per poder 

fer una valoració durant el procés, 

reflexionar sobre el que està 

succeint i gestionar els conflictes 

que puguin sorgir amb el grup?  

 Com tindrem en compte i estarem 

atentes a les necessitats dels infants 

i joves que sorgeixin durant el 

projecte, tant individualment com 

en el grup? 

 Quins mecanismes o accions farem 

per mantenir la constància i la 

motivació del grup en el projecte? 

 Hem contemplat reunions de 

coordinació amb l’entitat o entitats 

amb qui col·laborem? 

 Quines activitats de difusió i 

comunicació del projecte, el procés i 

els resultats es realitzaran? Quan i 

com es faran? 

 Quins espais formatius i reflexius es 

preveuen durant el procés per 

consolidar els aprenentatges?  

PER PENSAR UNA MICA... 

El paper de l’equip educatiu és molt important. 

Liderarà tot el procés i haurà de desenvolupar 

diferents estratègies i eines per dinamitzar el grup 

d’infants o joves, motivar-los, saber trobar els 

equilibris, proporcionar els espais i eines per resoldre 

els conflictes, buscar les aliances necessàries amb les 

entitats del territori, aportar l’optimisme en els 

moments més difícils del procés, etc. 

Evidentment, el rol que jugarà l’equip educatiu serà 

molt diferent en funció de l’edat i les característiques 

del grup; cosa que haurem de tenir molt en compte en 

la fase d’esbós del projecte. Segurament, amb un grup 

d’infants més petits aquest guiatge i lideratge serà 

més fort. En canvi, com més grans siguin els infants i 

amb els joves, es transformarà en una facilitació de 

processos i eines; compartint el lideratge amb altres 

persones del grup i fomentant els lideratges 

compartits. 

Us heu plantejat quin rol tindrà l’equip 

educatiu? I l’impacte que tindrà en el 

desenvolupament del projecte? 

Quines eines utilitzareu per exercir aquest 

lideratge? 
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 Es preveu el registre de les accions i aprenentatges que es facin per poder replicar el 

projecte amb posterioritat? 

 

 

 

  

POSSIBLES DIFICULTATS: 

No aconseguir gestionar equilibradament els moments de treball intens i de relació 
intensa. 

Confiar massa en l’autogestió del grup. 

No acceptar els imprevistos. 

Desatendre els senyals d’ajuda.  

No tenir en compte les capacitat i habilitats dels infants i joves, i del grup. 

No donar importància a la difusió del projecte i a l’impacte social que pot tenir. 

EINES D’UTITLITAT: 

Preparar activitats per construir lligams i confiança al grup. 

Crear espai per compartir com ens hem sentit i resoldre conflictes, i algun espai 
d’oci col·lectiu. 

Fer un bon seguiment dels grups de treball. 

Dedicar un espai de temps a cada membre del grup. 

Buscar solucions als imprevistos conjuntament. 
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5. Valoració del projecte 

És important fer un tancament del projecte per valorar com ha anat globalment, i fer una 

valoració amb infants i joves, amb les entitats participants, amb l’equip educatiu i a nivell 

d’entitat per recollir-ne totes les visions i aspectes. En aquest moment, podrem detectar els 

aspectes que es poden replicar i els que s’haurien de millorar i ens permetrà consolidar tot 

el que hem après i creat. 

A tenir en compte: 

 Quines activitats d’avaluació realitzarem? Quan i com es faran?  

o Amb el grup: quins aprenentatges hem fet i ara què farem?  

o Amb l’equip educatiu i a nivell d’entitat:  quins coneixements relacionats 

amb ApS hem après i sobre l’organització, la relació amb infants i joves, i  

les habilitats relacionals i comunicatives?  

o Amb les entitats xarxa: quins aprenentatges hem fet? Què milloraríem? Què 

repetiríem?  

 Quines activitats de celebració  realitzarem? Quan i com es faran? 

 Ens plantegem que el projecte pugui tenir una continuïtat o tornar a repetir-se més 

endavant? Quins seran els següents passos?  

 

 

POSSIBLES DIFICULTATS: 

Reduir o saltar-se aquesta etapa. 

Quedar-se amb les valoracions negatives i no formular-les de manera constructiva. 

No realitzar un espai de cloenda col·lectiva on es visibilitzin els resultats de la 
participació. 

EINES D’UTITLITAT: 

Fer als infants i/o joves coresponsables de la preparació de l’avaluació, en la mesura 
que sigui possible. 

Destacar el paper que han tingut les entitats amb qui col·laborem. 

Treballar la valoració i reflexió individual prèvia, abans de posar-ho en comú. 

Celebrar-ho. Festejar la fi del projecte i els reptes assolits. 
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Característiques per edats 

 

A continuació, trobareu alguns aspectes específics sobre com pot ser el servei, 

l’organització de les activitats, els espais de valoració,... en els projectes d’ApS en funció de 

l’edat dels infants i joves.  
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Idees fonamentals 

Després de conèixer què és i quines són les etapes d’un projecte d’ApS, ens endinsarem en 

alguns aspectes bàsics per millorar i comprendre més àmpliament l’Aprenentatge Servei. 

1. Educant des d’una perspectiva de competències 

Els projectes d’ApS ens permeten aprendre des d’una perspectiva de competències, on 

l’important és que sapiguem fer front als problemes i reptes que ens planteja l’entorn; ja 

que les competències ens permeten:  

 

Aquesta perspectiva de l’educació fonamentada en els pilars que va assentar Delors, 

permeten que es generi autonomia per a l’aprenentatge i l’actuació en els diferents 

contextos. Per exemple:  
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Aquests tres sabers es troben en diferents 

competències: comunicatives, 

metodològiques, personals i per conviure i 

habitar el món, que estan interrelacionades 

i, especialment quan es donen en situacions 

de resolució de problemes, de gestió de les 

emocions, d’iniciativa creativa o de presa de 

decisions. 

A més, per poder aprendre a saber ser i 

conviure, a fer i a conèixer és molt important 

que tinguem en compte com fer-ho i quins són els elements claus que necessitem.  

En aquest sentit, en primer lloc, és 

important que l’aprenentatge sigui 

contextualitzat per poder-nos adonar de 

la complexitat dels problemes i aprendre 

a valorar les conseqüències de les 

diferents respostes que podem crear.  

En segon lloc, hem de tenir en compte 

que s’aprèn amb els altres, és a dir, en 

grup i de forma cooperativa. Perquè 

quan interaccionem amb les altres 

persones, fa falta que haguem pensat, 

fet i sentit els nostres aprenentatges, 

discursos i accions, i així els puguem 

comparar i revisar. En aquesta revisió, es 

va forjant un coneixement construït 

col·lectivament i cada cop més ric. 

A més, per poder comparar, debatre, 

consensuar, i per tant, per aprendre i 

actuar cal saber comunicar, en tots els 

nivells corporal, oral i escrit, i 

autocorregir-se, quan sigui necessari. 

Per últim, hem de tenir en compte que 

per aprendre a actuar cal actuar i 

PER PENSAR UNA MICA... 

“La creativitat és la capacitat per trobar alternatives, 

solucions, inventar noves coses, trencar normes, 

traspassar el món de les idees i les emocions al món 

físic. La creativitat és igual a llibertat”*.  

Un ambient creatiu potenciarà la curiositat, 

fomentarà l’autoavaluació, potenciarà 

l’autoaprenentatge, buscarà crear un clima de 

llibertat, comunicació i afecte en el grup d’infants i 

joves, i flexibilitzarà les nostres actituds davant dels 

conflictes. Potenciarà que infants i joves trobin 

formes imaginatives i transformadores de relacionar-

se, canviar l’entorn on viuen i comprometre’s 

socialment. 

Quines activitats, tallers o dinàmiques feu per 

fomentar la creativitat? 

Com creieu que podem incloure 

l’aprenentatge i posada en pràctica de la 

creativitat en un projecte d’ApS? 

*Compartir, donar i rebre. Proposta educativa per a 

l’educació en el lleure. Federació Catalana de l’Esplai, 

2006 
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aprendre de l’acció que hem dut a terme per millorar la següent. 

2. La reflexió i el diàleg  

Quan teixim en alguns moments ens parem per veure com està quedant, per comptar les 

puntades que portem i veure cap on hem de seguir,... I en el transcurs de teixir aprenem 

amb l’acció i, principalment, en aquelles moments que parem, observem i pensem com ho 

estem fent i cap on hem d’anar. De la mateixa manera, els projectes d’Aprenentatge Servei 

aporten aprenentatges a les persones que hi participen tant en el moment de fer el servei, 

com, sobretot, en els espais de reflexió individual i grupal presents al llarg del projecte.  

Un element molt important per a la 

reflexió al llarg de tot el projecte d’ApS 

és el diàleg. Perquè aquest combina 

reflexió i acció, ambdós elements 

necessaris ja que “l’acció sense la 

reflexió no possibilita la transformació i 

impossibilita el diàleg, i la reflexió 

sense l’acció tampoc transforma”4.  

A més, el diàleg es dóna entre iguals  i 

promou aprenentatges i accions més 

riques, diverses, crítiques i 

transformadores; perquè estan 

construïdes a través de les diferents 

aportacions i mirades del grup. En 

aquest sentit, encara que tot suma, no 

tot és vàlid. És important no recórrer  a 

criteris d’autoritat i no utilitzar coneixements ni pràctiques desqualificadores ni 

discriminatòries. 

La reflexió es pot fer: individual, en grup o amb els altres agents del territori. I per 

diferents finalitats: per valorar quin serà el projecte, per valorar com està desenvolupant-

se l’acció en el treball en grup, en la intervenció amb l’entorn, per valorar en el resultat final, 

etc.  

                                                           
4 Freire, Paulo. 1970. Pedagogia del oprimido.   
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En aquest procés és molt important adaptar a les edats i característiques del grup els 

nivells de reflexió i els objectius educatius. Així com que hi hagi sempre un guiatge de la 

persona adulta, sense ser invasiva. En aquest sentit, podem recordar el que ens aportava 

la proposta educativa Àgora : “És important trobar l’equilibri entre intervenir i deixar que 

els infants facin les coses sols”. És per això que la reflexió i la valoració, també, ha de ser 

constant per part dels educadors i educadores sobre la seva intervenció. 

Alguns exemples... 

...en un projecte d’ApS desenvolupat pel grup de joves que decideixen construir 

una ludoteca per als infants del poble; després de cada una de les reunions i 

dies d’activitat per desenvolupar el projecte podem reservar un espai per 

valorar què han après aquell dia, com estan, com s’han sentit amb el grup, si 

canviarien alguna cosa, etc. És important recollir el que surti per poder canviar i 

aplicar-ho a la següent sessió. 

...escriure un diari personal de l’experiència, que serveixi per poder revisar 

periòdicament i al final del projecte i adonar-se dels conflictes i com s’han resolt, 

els reptes i aprenentatges que han anat sorgint. 

...al principi del projecte visualitzar conjuntament una pel·lícula, documental o 

llegir un conte que ens ajuda a pensar, debatre i analitzar una situació social 

que té algun paral·lelisme amb el projecte d’ApS que durem a terme.  

...elaborar un petit vídeo o article per la revista del barri o el diari amb la 

col·laboració de totes les entitats i persones que han participat del projecte per 

valorar-ne els impactes i aprenentatges de tot el procés conjuntament. Aquest 

material ens serà de gran utilitat per explicar l’experiència i per afrontar nous 

projectes d’ApS. 
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3. Generant impacte en els diferents àmbits d’aprenentatge 

Infants i joves aprenen a partir d’espais i cercles concèntrics cada cop més amples i més 

allunyats del seu propi melic. És important integrar de manera harmònica aquests cercles 

concèntrics, que parteixen de la persona mateixa per fondre’s en la col·lectivitat.  

És important que com a educadors i educadores tinguem en compte aquests diferents 

nivells alhora d’establir els objectius educatius i les tasques del projecte d’ApS i no ens 

quedem tant sols amb l’àmbit comunitari, que serà l’espai on es realitzarà el servei. 

 Personal: l’aprenentatge dels valors no és possible sense una tensió específica en 

l’àmbit més estrictament individual, sense una interpel·lació directa, íntima de la 

persona cap a ella mateixa.  

La introspecció, l’autoexploració, la 

descoberta d’un mateix..., són elements 

importantíssims en el desenvolupament 

de la personalitat. En aquest sentit, també 

és molt important el desenvolupament de 

l’autonomia personal per fer possible la 

participació amb èxit en el grup i en els 

projectes d’ApS. 

 Grupal: el grup permet establir 

relacions interpersonals, aprendre d’elles i 

construir projectes i somnis conjunts. En 

el context d’un projecte d’ApS tenir en compte aquest àmbit ens permetrà treballar la 

integració, la cooperació i les relacions interpersonals saludables, aprenent a 

comunicar-nos i a dialogar per resoldre conflictes i establir consensos. 

 Comunitari o entorn proper: el barri o el poble són l’espai en què infants i joves 

interactuen, observen i construeixen quotidianament a través de les relacions amb 

altres persones i amb el mateix entorn. En els projectes d’ApS aquests serà un entorn 

potencial per observar, analitzar les necessitats social i prendre la decisió de 

transformar per millorar-lo a través del servei. A més, ens permetrà establir un vincle 

d’estima amb allò que es transforma i conèixer les diferents entitats que hi ha amb qui 

podem establir col·laboracions i treball en xarxa. 

 Global o entorn llunyà: la relació amb l’entorn llunyà o global es pot establir pel fet 

que sigui l’espai on es desenvolupa el servei, en el cas que sigui un projecte 
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internacional (cosa que serà més probable amb els joves) o bé a partir dels 

aprenentatges fets a través del projecte d’ApS en l’entorn proper poder extrapolar-los 

a conceptes més abstractes, com la solidaritat, la justícia social..., i a realitats més 

llunyanes. 

 

 

 

4. L’entorn: espai on es realitzarà el servei 

L’entorn és important perquè és l’espai que infants i joves observaran, on interaccionen en 

el seu dia a dia i que transformaran per mitjà del servei, a través del què aprendran i 

creixeran. El fet que sigui el mateix espai on viuen i interaccionen quotidianament, i l’espai 

que transformaran potencia actituds de coresponsabilitat, implicació i compromís social. 

A l’hora de dur a terme un projecte d’ApS, hem de tenir en compte que l’entorn amb què 

interactuen és molt ampli i que totes les dimensions ofereixen possibilitats de 

transformació i acció. L’entorn pot ser físic, és a dir, espaial; comunicatiu, diferent del físic 

en què infants i joves poden rebre o transmetre informacions; i virtual, en què infants i 

joves reben, intercanvien i aporten realitats virtuals5.  

A més, pot ser un entorn, com hem explicat anteriorment, molt proper, pròxim o global. Per 

exemple: realitzar un servei a l’esplai, al barri o poble o bé a una entitat o comunitat d’un 

altre país.  

                                                           
5Agustí Coromines. ApS i Coneixement de l’entorn. Centre Promotor Aprenentatge i Servei. 
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Aquesta obertura de mires ens permetrà, com a educadors i educadores, aprofitar els 

diferents contextos per augmentar la motivació d’infants i joves per un millor aprenentatge. 

Per això és important que parteixi de la decisió del propi grup el màxim possible.  

 

5. El treball en xarxa en els projectes d’ApS 

Mentre teixim establim llaços entre fils per construir una peça de roba concreta, tot 

entrellaçant i establint relacions de cooperació i col·laboració amb altres infants i/o joves i, 

també, amb altres entitats socials. Aquest lligam i entramat ens permetrà unir forces i 

recursos per donar una resposta més 

adequada a les necessitats detectades.  

A través de les relacions que s’estableixen 

amb altres entitats socials anem construint 

treball en xarxa. Però, en què consisteix el 

treball en xarxa? És el lligam que s’estableix 

entre dues o més entitats per tal coordinar-se, 

col·laborar o construir conjuntament una 

mateixa acció o accions que responguin a una 

mateixa finalitat.  

A més, el fet de construir projectes 

col·lectivament amb altres entitats aporta un 

valor afegit6 a les accions educatives que es 

duen a terme des dels centres d’esplai, partint 

d’una perspectiva comunitària:  

                                                           
6 Adaptació d’un fragment de Collet, Jordi. “ El treball educatiu en xarxa: una breu proposta de marc conceptual”. Comunicació 

presentada en el marc del 1r Congrés de Formació per al Treball en Xarxa a la Universitat. Barcelona, 12 i 13 de febrer de 2009. 



   
ciutadania compromesa 
proposta educativa 
 

28 
  

 A problemes complexos, respostes complexes: la realitat actual ens demana que 

tinguem en compte diferents aspectes a l’hora de fer l’anàlisi de les situacions socials i, 

també, que les respostes a les necessitats detectades recullin aquesta complexitat. El 

treball en xarxa ens pot aportar una amplitud de mires i una anàlisi i resposta més 

completa.  

 Respostes contextualitzades: la proximitat de les entitats al territori, al coneixement de 

la situació concreta i a les seves necessitats, i al coneixement de les relacions que s’hi 

estableixen, ens poden aportar la informació i els recursos necessaris per a què el 

projecte d’ApS i el servei, en concret, puguin adequar-se a les necessitats reals i tenir un 

impacte significatiu. 

 Projecte educatiu compartit: compartir l’elaboració d’un projecte no implica una 

homogeneïtat de mirades, actuacions i ideologies; però sí un mínim comú denominador 

que aporta força a la transformació que es proposa. A més, permeten construir un 

projecte educatiu (de sensibilització, aprenentatge i canvi) conjunt, i per tant, abordar 

més aspectes, més integral, més  global i amb més impacte. 

 Respostes educatives comunitàries, transformadores i globals: a través de la 

col·laboració i coordinació es produeixen respostes educatives i socials conjuntes i per al 

territori. Aquestes generen un impacte i canvi des del coneixement de les necessitat 

respecte a la situació actual i que pel fet d’aglutinar diferents mirades i perspectiva, 

construeixen una acció més global. A més, educativament la coordinació d’una acció i 

perspectiva aporta coherència i complementarietat, intensifica l’impacte i es consolida 

l’aprenentatge i el canvi en tota la comunitat. 

 Confiança i capital social: per poder construir un treball en xarxa és important conèixer 

el teixit associatiu del territori i l’entitat o entitats amb qui es coopera, i establir-hi 

vincles de confiança. És a dir, aporten un reconeixement mutu, unes normes conjuntes i 

relacions socials que faciliten la realització del projecte; i per tant, un capital social. 
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Ara bé, i en els projectes d’ApS perquè és important? En primer lloc, podem recollir les 

diferents raons explicitades anteriorment, donat que els projectes d’ApS són projectes 

educatius amb perspectiva comunitària. I en segon lloc, i  específicament, perquè el treball 

en xarxa amb les entitats del territori i/o on volem dur a terme el servei ens poden aportar:  

 Concreció i millor coneixement de la situació i les necessitat reals. 

 El servei en si mateix o les eines o espai on desenvolupar-lo. 

 Aproximació al territori o persones amb qui es dur a terme el servei, millorant l’impacte 

de la transformació que provoca el servei. 

 Facilitats en la gestió del projecte. 

 Viabilitat de la iniciativa per la suma de recursos. 

 Difusió i intensificació de l’impacte del servei i la iniciativa. 

 ... i molt més! 

Hem de tenir en compte que les potencialitats que ens ofereix el treball en xarxa variaran i 

dependran del grau de cooperació que s’estableixi, del nivell de coneixement i confiança 

que s’hagi construït, dels mecanismes de coordinació que establim durant el procés i dels 

recursos de què disposem. 

És per això, que hem de tenir en compte les diferents etapes per establir relacions i xarxa 

amb altres entitats. Com teixirem aquesta relació7? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Etapes extretes de Bosc, C; T. Climent i J.M. Puig. “Partenariado y redes para el aprendizaje servicio”. A: Josep M. Puig (coord). 2009. 

Aprendizaje Servicio (ApS). Educación y compromiso cívico. Barcelona: GRAÓ. 
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És molt important en totes les etapes del projecte que duem a terme, una avaluació-

reflexió també amb l’entitat o entitats amb qui col·laborem. En les primeres etapes, ens 

hem de conèixer bé, establir una relació de confiança, tenir clares les expectatives i tasques 

d’uns i altres, i establir unes normes de funcionament conjuntes. Durant el procés, fer 

reunions de coordinació per valorar la marxa del projecte i modificar aquells aspectes o 

inconvenients que puguin sorgir. I per últim, fer un acte de cloenda i agraïment a totes les 

persones participants i una reunió de valoració final per parlar de la globalitat del procés i 

les possibilitats de continuïtat; tot incorporant els canvis necessaris. 

 




