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Prefaci

La institucionalització de l’aprenentatge servei en l’educació superior és
fonamental per a desenvolupar-ne la tercera missió, atès que promou el
compromís social i permet als estudiants que intercanviïn experiències amb
socis comunitaris que enriqueixen totes les parts, cosa que aporta una major
comprensió, significat i rellevància a les altres missions d’educació superior,
docència i recerca. Aquest document emana d’un estudi dissenyat per a
detectar els diversos punts de vista sobre la institucionalització de
l’aprenentatge servei que estiguin sorgint a diferents institucions europees
d’educació superior. Es tracta d’una investigació hipoteticoinductiva
exploratòria que cerca comprendre les singularitats i peculiaritats que
caracteritzarien la participació institucional, l’assignació de fons i les
estratègies financeres, la coordinació de les infraestructures d’unitat i
suport, els incentius i reconeixements per a estudiants i docents, i els
principis pedagògics.
Perquè l’aprenentatge servei s’institucionalitzi de manera permanent, cal
donar suport a les institucions a l’hora de desenvolupar processos
d’avaluació continus i sistemàtics, i centrar-se no només en el
desenvolupament de les competències específiques de les titulacions, sinó
també en el de competències transversals. Per tal d’aconseguir-ho, les
universitats han de fomentar que es planifiqui l’aprenentatge servei, per la
qual cosa ha d’estar com més va més integrat en tots els àmbits institucionals
de grau i de postgrau. Per tant, cal entendre aquesta guia com el resultat de
transferir la recerca cap a una pràctica educativa compromesa amb una
societat més justa i sostenible, i amb l’organització de l’educació superior i
les polítiques que guien ambdós processos.
No obstant això, no es tracta d’un procés final. Una vegada arribats en aquest
punt, cal continuar avaluant com respon als diversos contextos, així com
recollir recomanacions per a millorar-lo en un futur pròxim.
Álvaro Ribeiro, Pilar Aramburuzabala i Berta Paz-Lourido

L’enquesta sobre els processos d’institucionalització de l’aprenentatge servei en
l’educació superior europea és oberta permanentment. Podeu respondre-la en
l’enllaç següent: EOSLHE Enquesta sobre la institucionalització de l’ApS
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Introducció
La tasca d’establir directrius per a institucionalitzar l’aprenentatge servei en
l’educació superior europea és particularment complexa. Això és degut al fet que
l’aprenentatge servei és una metodologia didàctica experiencial altament
sensible a les variacions socioculturals, cosa que li confereix un caràcter
compromès amb els contextos històrics, territorials i culturals en què es
desenvolupa. Per aquest motiu, no s’ha d’esperar trobar en aquest document la
«resposta correcta» o «la millor manera» d’institucionalitzar l’aprenentatge
servei. Ans al contrari, cal tenir en compte que prendre decisions i establir
compromisos inherents a la institucionalització de l’aprenentatge servei són
accions que s’han de portar a terme bo i sabent que hi ha diverses possibilitats i
que, en contextos diferents, altres opcions poden resultar necessàries (Push i
Merrill, 2008). Aquestes directrius es basen en dades de diverses institucions
recollides per l’Observatori Europeu d’Aprenentatge Servei en l’Educació
Superior (EOSLHE). Quant a la literatura europea, s’han tingut en compte
diverses fonts per a elaborar aquest document; en particular, els treballs
d’Aramburuzabala, Mcilrath i Opazo (2019) sobre com s’integra l’aprenentatge
servei en l’educació superior europea, així com els resultats del projecte Europe
Engage. Pel que fa a la literatura no europea, també s’han tingut en compte les
contribucions de Furco (2002), sobre la rúbrica d’autoavaluació per a la
institucionalització de l’aprenentatge servei en l’educació superior, i de Bringle i
Hatcher (2000), sobre la institucionalització d’aquesta metodologia també en
l’educació superior. Amb tot, han sorgit interrogants per a investigacions futures
sobre aquesta institucionalització en l’àmbit europeu. Es tracta de preguntes
que poden complementar-se amb altres recerques dutes a terme en l’informe
d’investigació de 2021 (Ribeiro, Aramburuzabala i Paz-Lourido, 2021). En
funcionar com a punts de referència generals, aquest conjunt de directrius pot
utilitzar-se per a guiar els agents implicats en l’aprenentatge servei durant els
processos orientats a institucionalitzar-lo, però també pot proporcionar una
visió general sobre com procedir en situacions en què no hi hagi polítiques
específiques que guiïn els passos que cal seguir. En qualsevol cas, és important
comprendre la flexibilitat inherent a aquesta guia perquè pugui adaptar-se a
contextos particulars.
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L’EASLHE i la institucionalització de l’ApS

«La institucionalització de l’aprenentatge servei (ApS) és un procés
multifacètic que integra els valors de compromís cívic en el
currículum d’educació superior d’una institució perquè l’ApS es
converteixi en part de la seva cultura. Comporta que l’ApS
s’incorpori en els plans estratègics de la institució, a fi de
proporcionar els recursos necessaris per a donar suport a l’ús
d’aquesta metodologia, tot incloent-hi una oficina d’ApS, personal,
espai, finançament, formació, reconeixements per a docents,
convalidació de crèdits als estudiants que hi participin i un
programa d’avaluació.»
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1. IMPLICACIÓ INSTITUCIONAL
2. IMPLICACIÓN INSTITUCIONAL

Per a fomentar la institucionalització de l’aprenentatge servei, les institucions
europees d’educació superior haurien de:

3. 1.IMPLICACIÓN
INSTITUCIONAL
Redactar declaracions
en la seva missió institucional centrades en la
ciutadania i en la responsabilitat social.

2.

Definir clarament els objectius d’institucionalització de l’aprenentatge
servei a curt i a llarg termini.

3.

Incloure l’enfocament pedagògic de l’aprenentatge servei en els
documents estratègics dels diferents àmbits d’organització universitària.

4.

Garantir que l’aprenentatge servei estigui integrat en tots els

departaments i en els diversos àmbits de les declaracions, polítiques i
pràctiques d’una institució.
5.

Facilitar oportunitats perquè la comunitat universitària s’autoorganitzi a
fi de promoure i desenvolupar l’aprenentatge servei en condicions
igualitàries i participatives.

6.

Establir polítiques administratives per a fomentar els impactes
institucionals positius en la universitat, en la comunitat local i en la societat.

Literatura de suport d’experts europeus
Per a aconseguir l’objectiu d’institucionalitzar l’aprenentatge servei, s’ha de
proporcionar suport institucional per a desenvolupar processos
administratius i recursos a fi de portar a terme
activitats de participació cívica. Concretament, es
pot incloure en la declaració de la missió
institucional com s’articula el foment d’unitats
d’aprenentatge servei, programes, finançament,
espais, personal, sistemes de formació i
reconeixements, sense convertir-ho en una pràctica
gaire burocratitzada (Meijs, Maas i Aramburuzabala,
2019).
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Literatura de suport d’experts d’altres regions
«Un element principal a l’hora d’institucionalitzar l’aprenentatge servei és que es
desenvolupi una definició que integri tota la comunitat universitària, que li confereixi
significat i objectius, i que en visibilitzi els resultats. La manera més àmplia o més
limitada en què es defineixi l’aprenentatge servei a la universitat condicionarà quins
integrants hi participen, quines instàncies universitàries proporcionen recursos
financers i altre tipus de suport, i el grau en què l’aprenentatge servei es convertirà
en part del teixit institucional del campus» (Furco, 2002:5; cf. Bringle i Hatcher,
2000).

Preguntes per a
reflexionar


La declaració de la missió institucional expressa el seu compromís amb la
responsabilitat cívica de l’educació superior de formar les persones per a la
democràcia i la participació?



Les autoritats acadèmiques estan compromeses amb una agenda de suport
continu a l’aprenentatge servei?



Hi ha resultats o fites sostenibles? Es reflecteixen en la cultura institucional?

Dades europees
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2. ASSIGNACIÓ DE FONS I ESTRATÈGIES FINANCERES
2. ASIGNACIÓN DE FONDOS Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS
Per a fomentar la institucionalització de l’aprenentatge servei, les institucions europees
d’educació superior haurien de:

2. ASIGNACIÓN DE FONDOS Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS
1.

Assignar estratègies financeres periòdiques, principalment internes, per a

dissenyar, implementar, administrar i avaluar programes d’aprenentatge servei,
que podrien complementar-se i ampliar-se amb fons externs si fos necessari.
2.

Promoure la igualtat en garantir que els estudiants amb ingressos baixos
puguin accedir a projectes d’aprenentatge servei.

3.

Adoptar procediments administratius per a fomentar la transparència i la
equitat en la gestió del pressupost destinat a l’aprenentatge servei.

Recaptar fons d’organitzacions externes.
5. Considerar els costos de la formació contínua per a tots els agents implicats, el
4.

mapeig dels processos d’aprenentatge servei i la difusió mitjançant estratègies
presencials i en línia.

6.

Establir un sistema per a comptabilitzar el retorn social de la inversió.

Literatura de suport d’experts europeus

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
Un superior
suport financer
significatiu crea la base per a assentar la
educación
deberían:
institucionalització de l’aprenentatge servei i sol permetre que se’n
7. Asignar
estrategias
financieras
periódicas,
desenvolupi
la pràctica
experimental
a principalmente internas, para
diseñar,
implementar,
administrar
y evaluar programas de aprendizaje-servicio,
gran escala
(Preradovic
i Mažeikienė,
que2019).
podrían
complementarse
y ampliarse con
S’ha
vist que l’infrafinançament
i lesfondos externos si fuera necesario.
retalladeslaenigualdad
el pressupost
universitari
8. Fomentar
al garantizar
que los estudiantes con bajos ingresos
tenen
una
influència
negativa
a l’hora
puedan acceder a proyectos de aprendizaje-servicio.
d’adoptar l’aprenentatge servei com a
9. Adoptar procedimientos administrativos para fomentar la transparencia y la
enfocament i d’institucionalitzar-lo
equidad en la gestión del presupuesto de aprendizaje-servicio.
(Europe Engage, 2014).
10. Recaudar fondos de organizaciones externas.
11.

Considerar los costos de la formación continua para todos los agentes
implicados, el mapeo de los procesos de aprendizaje-servicio y su difusión a través 9
de estrategias presenciales y online.

12.

Establecer un sistema de medición del retorno social de la inversión.

Literatura de suport d’experts d’altres regions
El finançament i les estratègies financeres són factors importants relacionats amb
l’ús i l’impacte de l’aprenentatge servei en l’educació superior, atès que
proporcionen la infraestructura necessària perquè reïxi i sigui sostenible (Bringle i
Hatcher, 2000). «Les activitats d’aprenentatge servei del campus reben suport,
principalment, dels fons per a ajuts de la universitat» (Furco, 2002: 14).

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
Preguntes per a
La financiación y las estrategias financieras son factores importantes relacionado
con el uso y el impacto del aprendizaje-servicio en la educaciónreflexionar
superior, ya que
proporciona la infraestructura necesaria para su éxito y sostenibilidad (Bringle y
Hatcher,
«Las
aprendizaje-servicio
deld’aprenentatge
campus reciben apoyo
 Hi2000).
ha prou
fonsactividades
disponiblesdeper
a millorar les tasques
principalmente
de
los
fondos
de
ayudas
de
la
universidad»
(Furco,
2002: 14).
servei de docents, estudiants i programes?



Seria adequat que els estudiants abonessin una quota en participar en
projectes d’aprenentatge servei per a repartir el finançament de les
Literatura
de apoyo de expertos de otras regiones:
activitats?
La financiación
y las estrategias
factores importantes
relacionados
Es fa un esforç
continu perfinancieras
a garantir lason
transparència
i l’equitat dels
con el uso
y
el
impacto
del
aprendizaje-servicio
en
la
educación
superior,
ya que
procediments de finançament?
proporciona la infraestructura necesaria para su éxito y sostenibilidad (Bringle y
 És2000).
ètic acceptar
suport financer
d’empreses privades?
Hatcher,
«Las actividades
de aprendizaje-servicio
del campus reciben apoyo
principalmente de los fondos de ayudas de la universidad» (Furco, 2002: 14).

Dades europees
Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
La financiación y las estrategias financieras son factores importantes relacionados
con el uso y el impacto del aprendizaje-servicio en la educación superior, ya que
proporciona la infraestructura necesaria para su éxito y sostenibilidad (Bringle y
Hatcher, 2000). «Las actividades de aprendizaje-servicio del campus reciben apoyo
principalmente de los fondos de ayudas de la universidad» (Furco, 2002: 14).
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3. UNITAT DE COORDINACIÓ / INFRAESTRUCTURA DE
SUPORT
3.
COORDINACIÓN
/ INFRAESTRUCTURA
DE
Per UNIDAD
a fomentar laDE
institucionalització
de l’aprenentatge
servei, les institucions europees
d’educació superior haurien de:
APOYO
1.

Establir una oficina o una unitat de coordinació per a tota la institució, dins
facultats, centres i escoles, amb un personal determinat que s’encarregui de
l’aprenentatge servei en relació amb els estudiants, els docents i les entitats
comunitàries, així com d’altres afers administratius.

3. UNIDAD DE COORDINACIÓN / INFRAESTRUCTURA DE
2. APOYO
Organitzar un consell assessor de diversos grups d’interès per a garantir la

planificació estratègica col·laborativa, l’establiment d’objectius i el benefici mutu per
a totes les parts interessades.

3.

Incorporar la veu d’estudiants i socis externs en el disseny d’estratègies

relacionades amb l’aprenentatge servei en els seus diversos àmbits de planificació.
4.

Fomentar i facilitar l’avaluació, així com la investigació dels resultats

d’aprenentatge dels estudiants, de les aportacions als socis comunitaris i de
l’autoavaluació dels docents.
5.

Promoure i sostenir oportunitats de formació, suport pedagògic, recursos i
contactes amb la comunitat, així com l’accés a altres entitats internacionals
relacionades amb l’aprenentatge servei.

6.

Reconèixer les accions de gestió i coordinació dels qui intervenen en els diversos
comitès, comissions i processos.

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
Literatura
dedeberían:
suport d’experts europeus
educación
superior
no hi hagi cap
coordinació
7. Que
Establecer
unaunitat
oficinade
o una
unidad de coordinación para toda la institución,
específica
cap equip de
persones
dentro deofacultades,
centros
y escuelas, con un personal determinado que se
encarregat
de aprendizaje-servicio
desenvolupar
encargue del
en relación con los estudiantes, docentes y
institucionalment
l’aprenentatge
entidades comunitarias,
así comoservei
de otros asuntos administrativos.
suposa un entrebanc important a l’hora
8. Establecer un consejo asesor de múltiples grupos de interés para garantizar la
d’institucionalitzar-lo (Meijs, Maas i
planificación estratégica colaborativa, el establecimiento de objetivos y el beneficio
Aramburuzabala,
mutuo para todas2019).
las partes interesadas.
9.

Incorporar las voces de estudiantes y socios externos en el diseño de estrategias

relacionadas con el aprendizaje-servicio en sus diferentes niveles de planificación.
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10. Fomentar y facilitar la evaluación, así como la investigación de los resultados de
aprendizaje de los estudiantes, de los aportes a los socios comunitarios y la

Literatura de suport d’experts d’altres regions
Una oficina centralitzada pot ajudar el professorat que imparteix docència
mitjançant aprenentatge servei a desenvolupar-se professionalment i garanteix que
es converteixi en un aspecte durable de la cultura universitària (Złotkowski, 1996).
Una oficina centralitzada proporcionaria assistència tècnica, suport logístic,
incentius monetaris, reconeixements i assistència en el procés de reclutament
(Bringle i Hatcher, 2000). Que la responsabilitat institucional s’identifiqui amb uns
professionals determinats pot ajudar a fomentar la planificació estratègica
sostinguda, les discussions, l’assistència als equips docents en documentació, el
reconeixement periòdic per part del professorat i dels avaluadors de les tasques i
resultats, i les beques (Bringle i Hatcher, 2000; cf. Furco, 2002).

Preguntes per a
reflexionar
Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
 Hi ha estructures institucionals de fàcil accés que ajudin la comunitat
universitària
a ensenyar
servei en facilitar
les
Una oficina
centralizada
puedemitjançant
ayudar al aprenentatge
desarrollo profesional
de los profesores
relacions
entre els
socis deaprendizaje-servicio,
la comunitat i les diverses
activitatsque
curriculars
i
que imparten
docencia
mediante
garantizando
se convierta
cocurriculars
de lade
institució?
en un aspecto
duradero
la cultura universitaria (Złotkowski, 1996). Una oficina
centralizada
puede proporcionar
técnica,queapoyo
 Hi ha infraestructures
dotadesasistencia
econòmicament
donin logístico,
suport a laincentivos
monetarios,
reconocimiento
y
asistencia
en
el
proceso
de
reclutamiento
cooperació i a la participació generalitzada de docents o estudiants?(Bringle y
Hatcher,
2000). Que
responsabilidad
institucional
se identifique
con unos
 Els estudiants
són la
conscients
de les oportunitats
i se’ls proporcionen
maneres
profesionales
determinados
puede
ayudar
a
fomentar
la
planificación
estratégica
d’encapçalar el desenvolupament de l’aprenentatge servei a llurs institucions?
sostenida, las discusiones, la asistencia al profesorado en documentación, el
 S’avaluen amb freqüència els resultats d’aprenentatge dels estudiants, els
reconocimiento periódico por parte del profesorado y de los evaluadores del trabajo
rols dels docents i l’impacte en la comunitat?
y resultados, y las becas (Bringle & Hatcher, 2000; cf. Furco, 2002).

Dades europees
Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
Una oficina centralizada puede ayudar al desarrollo profesional de los profesores
que imparten docencia mediante aprendizaje-servicio, garantizando que se convierta
en un aspecto duradero de la cultura universitaria (Złotkowski, 1996). Una oficina
centralizada puede proporcionar asistencia técnica, apoyo logístico, incentivos
monetarios, reconocimiento y asistencia en el proceso de reclutamiento (Bringle y
Hatcher, 2000). Que la responsabilidad institucional se identifique con unos
profesionales determinados puede ayudar a fomentar la planificación estratégica
sostenida, las discusiones, la asistencia al profesorado en documentación, el
reconocimiento periódico por parte del profesorado y de los evaluadores del trabajo 12
y resultados, y las becas (Bringle & Hatcher, 2000; cf. Furco, 2002).

4. INCENTIUS I RECONEIXEMENTS PER A ESTUDIANTS I
DOCENTS
4. INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS DE ESTUDIANTES Y
Per aPROFESORES
fomentar la institucionalització de l’aprenentatge servei, les institucions europees
d’educació superior haurien de:
1.

Proporcionar als docents i als estudiants diversos tipus d’incentius per haver

4. participat
INCENTIVOS
Y RECONOCIMIENTOS
DE ESTUDIANTES Y
en projectes
d’aprenentatge servei.
2. Reconèixer
les tasques d’aprenentatge servei dels estudiants amb crèdits i
PROFESORES
certificats, o amb un altre tipus de reconeixement a banda dels crèdits.

3.

Incorporar-ne el reconeixement en els processos d’avaluació, estabilització i
promoció del professorat.

4.

Facilitar la formació permanent en fomentar el coneixement i la confiança dels
equips docents en les activitats d’aprenentatge servei.

5.

Augmentar les oportunitats permanents del professorat per a unir-se a xarxes
nacionals i internacionals d’aprenentatge servei o a projectes de divulgació.

6.

Dissenyar incentius perquè els diversos grups d’interès participin en projectes
d’aprenentatge servei.

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas
Literatura
de suport
d’experts europeus
de educación
superior
deberían:
7.
8.
9.

El
projecte Europe aEngage
assenyala
que la falta d’incentius
i de reconeixements
Proporcionar
los profesores
y estudiantes
diferentes tipos
de incentivos por
interns
i externs
són obstacles
considerables
participar
en proyectos
de aprendizaje-servicio.
perquè l’aprenentatge servei s’incorpori a les
Reconocer el trabajo de aprendizaje-servicio de los estudiantes con créditos y
institucions
Per tant, els
certificadosd’educació
u otro tiposuperior.
de reconocimiento
(además de créditos).
mecanismes de promoció acadèmica i els
Incorporar
el reconocimiento
en los així
procesos de evaluación, estabilización] y
sistemes
d’acreditació
interna i externa,
promoción
delincentiu
profesorado.
com
qualsevol
acadèmic, han de

compromís
cívic i social
(Meijs,
10. reconèixer-ne
Facilitar la el
formación
permanente
promoviendo
el conocimiento y la confianza de
Maas
i Aramburuzabala,
los equipos
docentes en 2019).
las actividades de aprendizaje-servicio.
11.

Aumentar las oportunidades permanentes del profesorado para unirse a grupos
nacionales e internacionales de aprendizaje-servicio o proyectos de divulgación.

12.

Diseñar incentivos para que los diferentes grupos de interés participen en
proyectos de aprendizaje-servicio.

13

Literatura de suport d’experts d’altres regions
«La participació dels docents en projectes d’aprenentatge servei es reconeix en els
processos universitaris d’acreditació, estabilització i promoció del professorat; se’ls
anima i se’ls proporcionen diversos incentius (petites subvencions, anys sabàtics,
fons per a conferències d’aprenentatge servei, etc.) per a portar a terme activitats
d’aprenentatge servei» (Furco, 2002: 8). «La universitat té al seu abast diversos
mecanismes formals (per exemple, les llistes dels cursos d’aprenentatge servei, els
registres dels expedients acadèmics dels estudiants que han fet aprenentatge servei,
etc.) que els animen a participar-hi i pels quals reben reconeixements» (Furco, 2002:
10).

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:

Preguntes per a
reflexionar

Les institucions
combinen de
equilibrada
els reconeixementsse les
«A los profesores
que participan
enmanera
proyectos
de aprendizaje-servicio
externs
i interns?
reconoce en
los procesos
universitarios de acreditación, estabilización y promoción;
se les
anima
y
se
les
proporcionan
incentivos
subvenciones,
años

La institució consolida undiversos
clima acadèmic
que(pequeñas
doni suport
a
sabáticos,l’aprenentatge
fondos para conferencias
de
aprendizaje-servicio,
etc.)
para
llevar
a
cabo
servei?
actividades de aprendizaje-servicio» (Furco, 2002: 8). «La universidad tiene uno o
La institució
informa
al professorat
indicadors
qualitat
más mecanismos
formales
a su
disposición sobre
(por els
ejemplo,
listasd’alta
de los
cursosdede
l’aprenentatge
servei? de los expedientes académicos en aprendizajeaprendizaje-servicio,
registros
servicio de los estudiantes, etc.) que los animan a participar en el aprendizaje
La institució ofereix oportunitats per a comprometre’s activament en
servicio y recompensan a los estudiantes por su participación en el aprendizajel’aprenentatge servei?
servicio» (Furco, 2002: 10).

Dades europees
Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
«A los profesores que participan en proyectos de aprendizaje-servicio se les
reconoce en los procesos universitarios de acreditación, estabilización y promoción;
se les anima y se les proporcionan diversos incentivos (pequeñas subvenciones, años
sabáticos, fondos para conferencias de aprendizaje-servicio, etc.) para llevar a cabo
actividades de aprendizaje-servicio» (Furco, 2002: 8). «La universidad tiene uno o
más mecanismos formales a su disposición (por ejemplo, listas de los cursos de
aprendizaje-servicio, registros de los expedientes académicos en aprendizajeservicio de los estudiantes, etc.) que los animan a participar en el aprendizajeservicio y recompensan a los estudiantes por su participación en el aprendizajeservicio» (Furco, 2002: 10).
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5. PLANIFICACIÓ DOCENT
5. PLANIFICACIÓN DOCENTE

Per a fomentar la institucionalització de l’aprenentatge servei, les institucions europees
d’educació superior haurien de:

5.
DOCENTE
1. PLANIFICACIÓN
Integrar l’aprenentatge
servei de manera sostinguda en el temps, com una

metodologia didàctica experiencial en tots els àmbits institucionals i educatius,
així com en les assignatures de grau i postgrau.

2.

Incorporar l’aprenentatge servei a totes les disciplines i donar suport a les
tasques interdisciplinàries.

3.

Fomentar, sostenir i facilitar la participació dels estudiants en condicions
d’igualtat d’oportunitats per a actuar com a defensors i ambaixadors de la
institucionalització de l’aprenentatge servei i, així, fer-los conscients de les
oportunitats i proporcionar-los maneres d’encapçalar-lo.

4.

Promoure la recerca sobre els contextos locals de les institucions i sobre les

pràctiques socioculturals a fi de promoure la reflexió i l’anàlisi crítica d’acord amb
les condicions reals.
5.

Implementar l’aprenentatge social contextualitzat, incloent-hi els socis
externs, en el disseny i en l’avaluació dels projectes.

6.

Promoure projectes d’aprenentatge servei mitjançant l’ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC); en particular, els dissenys d’ApS en línia.

Literatura de suport d’experts europeus
Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
«La complexitat
de la realitat social en què s’emmarca
educación
superior deberían:
l’aprenentatge servei afavoreix el disseny interdisciplinari en
els processos
d’ensenyament i aprenentatge,
cosa
que porta
7. Integrar
el aprendizaje-servicio
a lo largo del
tiempo
como una metodología
els docents
a canviar laenconcepció
la institucionales
matèria impartida
i
didáctica
experiencial
todos lossobre
niveles
y educativos,
así como
en
las
asignaturas
de
grado.
sobre llur responsabilitat pedagògica, així com a col·laborar
amb companys
d’altres assignatures
disciplines
implicades
8. Integrar
el aprendizaje-servicio
enotodas
las disciplinas,
apoyar el trabajo
en
el
projecte.
L’aprenentatge
servei
sol
promoure
que es
interdisciplinar.
desenvolupin xarxes d’ensenyament i línies de recerca, fins i tot per als docents
9. Fomentar,
y facilitar
la participación
los estudiantes en
d’àrees que noapoyar
siguin l’educació
o camps
relacionats»de
(Aramburuzabala
et al.,
condiciones
de
igualdad
de
oportunidades
para
actuar
como
defensores y
2019: 236; cf. Opazo i Aramburuzabala, 2019).
embajadores de la institucionalización del aprendizaje-servicio, haciéndolos
conscientes de las oportunidades y proporcionando formas de desempeñar un
15
papel de liderazgo.
10.

Promover la investigación sobre los contextos locales de las instituciones sobre

Literatura de suport d’experts d’altres regions
L’aprenentatge servei és una metodologia d’ensenyament i aprenentatge que
només funciona si també es tenen en compte tots els actors fora de la situació
directa d’ensenyament i aprenentatge (Chmelka et al., 2020). A més, està
vinculat de manera formal i planificada a altres activitats importants de gran
repercussió en la universitat com, per exemple, la docència.

Preguntes per a
reflexionar


Hi ha cursos d’aprenentatge servei amb una dimensió comunitària que
potenciï l’adquisició de coneixements (inter)disciplinaris?



La construcció de coneixement mitjançant l’experiència s’accepta
institucionalment com un mètode acadèmicament fiable per a crear
significats i comprensió?



L’aprenentatge servei està integrat en les arts i humanitats, les ciències
exactes i experimentals, les disciplines tècniques, els estudis
professionals i els programes interdisciplinaris? Només existeix
l’aprenentatge servei en el currículum acadèmic?

Dades europees
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6. PRINCIPIS PEDAGÒGICS
6. PRINCIPIOS DOCENTES
Per a fomentar la institucionalització de l’aprenentatge servei, les institucions europees
d’educació superior haurien de:

6. PRINCIPIOS DOCENTES
1.

Promoure i facilitar l’aprenentatge servei com a mètode central
d’ensenyament.

2.

Permetre que els plans d’estudi promoguin un paper actiu dels estudiants
perquè identifiquin les necessitats de la comunitat a què serviran.

3.

Incloure competències emocionals i cognitives, aprenentatges cocurriculars i
competències transversals.

Fomentar projectes interdisciplinaris d’aprenentatge servei.
5. Desenvolupar projectes d’aprenentatge servei en línia i internacionals.
6. Impregnar l’aprenentatge servei dels principis i valors ètics de la justícia social i
4.

de l’educació, sense oblidar la perspectiva de gènere i la inclusió social.

6. PRINCIPIOS DOCENTES
Literatura de suport d’experts europeus
Para«Seria
fomentar
la institucionalización
del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
fructífer
d’analitzar l’aprenentatge
educación superior deberían:
servei com un mètode d’aprenentatge
integrat en lesytasques»
(Jackson,
2015), que
7. Promover
facilitar
el aprendizaje-servicio
como método central de
pot adoptar-se en l’educació superior «per a
enseñanza.
proporcionar als estudiants competències
8. Permitir
quecívic
los planes
de estudio
promuevan
un papel activo de los estudiantes
de compromís
i habilitats
per a la
vida
en la identificación de las necesidades de la comunidad para su servicio.
professional, juntament amb una
9. Incluir
competencias
comprensió
dels espais emocionales
compartits» y cognitivas, aprendizajes cocurriculares y
competencias
transversales.
(Nortomaa i Grönlund,
2019: 85). «Aclarim
el significat que
es donainterdisciplinarios
a l’aprenentatge servei
en la literatura internacional
10. Promover
proyectos
de aprendizaje-servicio.
quan ens hi referim com un mètode pedagògic que combina l’aprenentatge
11. Desarrollar
proyectos
de aprendizaje-servicio
enen
línea
e internacionales.
experiencial dins
el currículum
i el compromís actiu
la comunitat
(servei) per
part
dels
estudiants
que
han
participat
en
activitats
organitzades
en
12. Impregnar el aprendizaje-servicio con los principios y valores éticos de la
col·laboració
professionals
d’entitats
locals» (Zani
i Guarino,
171).social.
justicia
social amb
y la educación,
incluida
la perspectiva
de género
y la2019:
inclusión

6. PRINCIPIOS DOCENTES
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Literatura de suport d’experts d’altres regions
Entre altres aspectes, per a Bringle i Hatcher (2000) la institucionalització
s’aconsegueix quan l’aprenentatge servei s’integra en les guies docents i en les
pràctiques d’ensenyament de les institucions d’educació superior. «L’aprenentatge
servei és un mètode d’entrega, un enfocament d’ensenyament i aprenentatge que
promou el compromís cívic mitjançant el servei comunitari i la reflexió significativa.
Pel compromís amb la justícia social, sembla que l’aprenentatge servei encaixa
perfectament en els plans d’estudi de treball social i en cursos sobre diversitat
humana i dinàmiques d’opressió» (Maccio i Voorhies, 2012: 51). «Els rols del
professorat han de redefinir-se, de la mateixa manera que el sistema d’incentius, per
a reconèixer, validar i encoratjar un canvi en l’ensenyament, en el coneixement i en
el servei del compromís amb la comunitat» (Heffernan, s. a.: 6).

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:

Preguntes per a
reflexionar

Entre otros elementos, para Bringle y Hatcher (2000) la institucionalización se logra
cuando el aprendizaje-servicio se integra en las guías docentes y en las prácticas de
 Les institucions faciliten oportunitats perquè els docents actualitzin les
enseñanza en las instituciones de educación superior. «El aprendizaje-servicio es un
metodologies didàctiques? Segueixen una metodologia d’ensenyament
método de entrega, un enfoque de enseñanza y aprendizaje que promueve el
reflexiu que maximitza el valor d’integrar les experiències d’aprenentatge
compromiso cívico a través del servicio comunitario y la reflexión significativa. Con
servei en els objectius curriculars?
su compromiso con la justicia social, el aprendizaje-servicio parece encajar
perfectamente
en los planes
de estudiode
desuport
trabajo
socialels
y cursos
diversidad
 Hi ha mecanismes
administratius
perquè
equips sobre
docents
humana
y dinámicas
de opresión»
(Maccio
y Voorhies,
51). «Los servei
roles del
redissenyin
els plans
d’estudi, hi
incorporin
activitats2012:
d’aprenentatge
profesorado
deben
redefinirse,
al
igual
que
la
estructura
de
recompensas,
para
en àmbits nacionals o internacionals i hi reflexionin?
reconocer, validar y alentar un cambio en la enseñanza, el conocimiento y el servicio
 Hi ha mecanismes de suport perquè el professorat dissenyi activitats
hacia la participación comunitaria» (Heffernan, s/a: 6).
interdisciplinàries d’aprenentatge servei?

Dades europees
Literatura
de apoyo de expertos de otras regiones:
Entre otros elementos, para Bringle y Hatcher (2000) la institucionalización se logra
cuando el aprendizaje-servicio se integra en las guías docentes y en las prácticas de
enseñanza en las instituciones de educación superior. «El aprendizaje-servicio es un
método de entrega, un enfoque de enseñanza y aprendizaje que promueve el
compromiso cívico a través del servicio comunitario y la reflexión significativa. Con
su compromiso con la justicia social, el aprendizaje-servicio parece encajar
perfectamente en los planes de estudio de trabajo social y cursos sobre diversidad
humana y dinámicas de opresión» (Maccio y Voorhies, 2012: 51). «Los roles del
profesorado deben redefinirse, al igual que la estructura de recompensas, para
reconocer, validar y alentar un cambio en la enseñanza, el conocimiento y el servicio
hacia la participación comunitaria» (Heffernan, s/a: 6).
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Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:

7. RECERCA SOBRE L’APRENENTATGE SERVEI
7. INVESTIGACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE-SERVICIO
Per a fomentar la institucionalització de l’aprenentatge servei, les institucions europees
d’educació superior haurien de:

7. INVESTIGACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE-SERVICIO
1.

Organitzar i portar a terme una agenda de recerca col·laborativa o

participativa, desenvolupada en associació amb la comunitat, que ha de posar el
focus en totes les parts interessades.
2.

Proporcionar formació sobre la recerca en aprenentatge servei i fer que el
finançament per a aquestes investigacions sigui accessible.

3.

Desenvolupar mecanismes per a promoure i reconèixer la recerca compromesa
amb la societat.

4.

Difondre projectes d’aprenentatge servei i de recerca adreçats a grups d’interès o
a les parts interessades.

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones
europeas
de educación
superior
deberían:
Literatura
de suport
d’experts
europeus
5. Tot
Desarrollar
y llevar
a cabo una
agenda
de investigación colaborativa o
i que els resultats
de l’enquesta
Europe
Engage
participativa
desarrollada
en
asociación
con
la
comunidad que debe poner el foco
són esclaridors i identifiquen els entrebancs que
en
todas
las
partes
interesadas.
sorgeixen a l’hora d’institucionalitzar
6. l’aprenentatge
Proporcionar
capacitación
sobre
investigación
servei,
es necessita
més
recerca per del aprendizaje-servicio y hacer
que
los
recursos
de
investigación
sean
accesibles.
a desblocar el conjunt de factors que podria
en elmecanismos
cas de l’educació
7. impedir-la
Desarrollar
para superior
promovereuropea;
y recompensar la investigación
també
es necessita més investigació per a examinar
comprometida.
com els diversos factors interactuen entre si (Meijs,
8. Difundir proyectos de aprendizaje-servicio e investigación dirigidos a grupos de
Maas
i Aramburuzabala,
2019).
interés
o ppartes interesadas.

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones
europeas de educación superior deberían:

19

Literatura de suport d’experts d’altres regions
«“On és la comunitat en la recerca sobre l’aprenentatge servei?” Aquesta va ser una
de les preguntes cabdals que els principals investigadors i professionals de
l’aprenentatge servei van abordar el 1997, en una reunió que va convocar Campus
Compact a Denver» (Cruz i Giles, Jr., 2000: 28).

Preguntes per a
reflexionar
Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
 Hi ha beques destinades a la recerca que abordin els temes definits pels

«¿Dónde
está la comunidad
en la investigación
del aprendizaje-servicio?
Esta fue
participants
de la comunitat
i que impliquin
els estudiants en el procés?
Launa
de las investigació
principales i la
preguntas
discutidas
por
los
principales
investigadores
docència en aprenentatge servei són criteris vàlids a l’hora y
profesionales
de
aprendizajeservicio en una reunión de 1997 convocada por
de contractar i d’atorgar reconeixements?
Campus Compact en Denver» (Cruz y Giles, Jr., 2000: 28).
 Hi ha socis comunitaris involucrats en els processos de definir, realitzar i
avaluar la recerca i la docència participatives en ApS?



La investigació cerca conèixer els detalls i copsar les especificitats de les
experiències d’aprenentatge servei?



El coneixement de l’aprenentatge servei es construeix en contrastar els
interessos dels investigadors amb els dels implicats en les activitats?

Literatura
de apoyo
dedescriure
expertos
otrassocioculturals
regiones: i
 La investigació
cerca
els de
contextos

organitzacionals de l’aprenentatge servei en funció dels interessos dels
«¿Dónde está la comunidad en la investigación del aprendizaje-servicio? Esta fue una
mateixos actors socials?
de las principales preguntas discutidas por los principales investigadores y
profesionales
de aprendizaje- servicio en una reunión de 1997 convocada por
Dades europees
Campus Compact en Denver» (Cruz y Giles, Jr., 2000: 28).

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
«¿Dónde está la comunidad en la investigación del aprendizaje-servicio? Esta fue una
de las principales preguntas discutidas por los principales investigadores y
profesionales de aprendizaje- servicio en una reunión de 1997 convocada por
Campus Compact en Denver» (Cruz y Giles, Jr., 2000: 28).
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8. DIFUSIÓ I SUPORT INSTITUCIONAL
PerPUBLICIDAD
a fomentar la institucionalització
de l’aprenentatge servei, les institucions europees
8.
Y APOYO INSTITUCIONAL
d’educació superior haurien de:
1.

Gestionar una secció web per a l’aprenentatge servei i una plataforma en línia per a

facilitar el treball cooperatiu
entre les
necessitats de la comunitat i l’experiència de totes
8. PUBLICIDAD
Y APOYO
INSTITUCIONAL
les parts interessades, així com per a permetre la presentació de candidatures
proposades per estudiants o docents.

2.

Crear o desenvolupar una base de dades o un catàleg de projectes o cursos
(passats, en execució o futurs) que s’actualitzin contínuament.

Anunciar cursos d’aprenentatge servei adreçats a tota la institució.
4. Donar suport a la participació dels estudiants en els projectes d’aprenentatge
3.

servei i visibilitzar-los independentment de l’edat, classe social, cultura o grup
ètnic.

5.

Promoure la difusió de l’aprenentatge servei en tota la comunitat universitària,
així com entre les entitats representatives, els responsables polítics i els sectors
administratius de l’educació superior.

6.

Promoure la participació dels interlocutors socials i de les entitats del tercer
sector, entre d’altres, en actes públics sobre aprenentatge servei.

Literatura de suport d’experts europeus
8. PUBLICIDAD Y APOYO INSTITUCIONAL

«Els responsables universitaris han vist una relació clara
entre l’aprenentatge servei i la millora dels programes de
docent,
però aquesta relació
haaprendizaje-servicio,
de desenvolupar-se las instituciones europeas de
Paraformació
fomentar
la institucionalización
del
de manera
estructurada
i amb un suport institucional explícit
educación
superior
deberían:
que se centri a promoure com l’aprenentatge servei millora
7. Gestionar
seccióndocent.
en la web
el aprendizaje-servicio
y una plataforma en
els valors de launa
professió
Les para
universitats
són llocs
línea
para
facilitar
el
trabajo
cooperativo
entre
las
necesidades
de
la a
ideals per a encapçalar el canvi metodològic en pedagogia. Articularlauncomunidad
pla integralyper
experiencia de todas las partes interesadas, así como para permitir la presentación de
implementar l’aprenentatge servei en l’educació superior pot ajuntar l’impuls i els
candidaturas propuestas de estudiantes y/o docentes.
recursos per a dissenyar activitats, documentar la implementació i avaluar els resultats
8. Crear
o desarrollar
condiciones
de actualización
continua
una base
de la pedagogia
innovadora»en(Opazo
i Aramburuzabala,
2019: 162).
«L’objectiu
de lade
datos
o un catálogo
o cursos pasados,
en ejecución
o futuros.
institucionalització
éscon
que proyectos
siguin les institucions
les que fomentin
l’aprenentatge
servei;
és
a
dir,
que
desenvolupin
processos
administratius
i
proporcionin
els
recursos
9. Anunciar cursos de aprendizaje-servicio a toda la institución.
necessaris per a donar suport a les activitats d’aprenentatge servei i de participació
10. Apoyar
la visibilidad
de la participación
de los
estudiantes en proyectos de
cívica» (Meijs,
Maas i Aramburuzabala,
2019:
222).
aprendizaje-servicio, independientemente de su edad, clase social, cultura y grupo
étnico.
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11. Promover la difusión del aprendizaje-servicio en toda la comunidad
universitaria, así como entre entidades representativas, responsables políticos y

Literatura de suport d’experts d’altres regions
«Un dels elements essencials per a institucionalitzar l’aprenentatge servei en
l’educació superior és el grau en què el professorat està involucrat en la
implementació i el progrés de l’aprenentatge servei en una universitat» (Bell et al.,
2000).

Preguntes per a
reflexionar


Els docents tenen accés a prou formació, per a comprendre en
profunditat la pedagogia de l’aprenentatge servei, o a un suport
institucional complet, perquè els estudiants experimentin els beneficis de
l’aprenentatge servei crític?

Dades europees

22

9. APRENENTATGES DELS ESTUDIANTS EN JUSTÍCIA SOCIAL
9. APRENDIZAJES EN JUSTICIA SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES
Per a fomentar la institucionalització de l’aprenentatge servei, les institucions europees

9.
APRENDIZAJES
EN
d’educació
superior haurien
de:JUSTICIA SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES
1.

Promoure que els estudiants contribueixin al disseny, a la implementació i a
l’avaluació dels projectes d’aprenentatge servei.

2.

Proporcionar als estudiants exercicis socials pràctics en participar en els
processos per a elaborar polítiques.

3.

Involucrar els estudiants en activitats que impliquin assumir responsabilitats,
servir a la comunitat, dialogar amb els companys i reflexionar.

4.

Connectar amb els moviments a favor de la justícia social i del canvi social
democràtic.

5.

Incorporar una reflexió crítica consistent que fomenti les relacions
sostingudes i abordi les desigualtats estructurals.

Literatura de suport d’experts europeus
6. «Aquesta
Promover
la contribución
de losésestudiantes
en el diseño,
metodologia
innovadora
un espai d’intercanvi
de implementación
coneixements i y/o
evaluación de per
proyectos
de aprendizaje-servicio.
d’experiències
als futurs
docents mentre encara són estudiants, per al
universitari
que inclou aquesta
7. professorat
Proporcionar
a los estudiantes
ejercicios sociales prácticos de participación
metodologia
en
la
docència
i perde
a les
en los procesos de formulación
políticas.
comunitats que s’associen amb les
8. universitats
Involucrar
estudiantes
en actividades
que impliquen asumir
peraalos
potenciar
els objectius
de
responsabilidades, servicio comunitario, diálogo con compañeros y reflexión.
justícia social. L’aprenentatge servei
9. representa
Conectaruna
conoportunitat
los movimientos
per a laa favor de la justicia social y el cambio social
democrático.
integració autèntica de la teoria educativa i
pràctica comunitària»
(Opazo
i consistente que fomente relaciones
10. laIncorporar
una reflexión
crítica
Aramburuzabala,
2019:
161).
sostenidas y aborde las desigualdades estructurales.
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Literatura de suport d’experts d’altres regions
Els projectes d’aprenentatge servei ben gestionats encaixen en el paradigma més
ampli de justícia social, en dotar als estudiants dels coneixements i de les
competències que els permeten d’anar més enllà de l’assistencialisme per a abordar
per si mateixos l’arrel de les causes de les desigualtats socials sistèmiques (cf. Einfeld
i Collins, 2008). «Pel seu compromís amb la justícia social, sembla que l’aprenentatge
servei s’adiu perfectament amb els plans d’estudi de treball social i amb els cursos
sobre diversitat humana i dinàmiques d’opressió» (Maccio i Voorhies, 2012: 51).

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
Los proyectos de aprendizaje-servicio bien gestionados encajan dentro del
Preguntes per a
paradigma más amplio de justicia social al equipar a los estudiantes con el
reflexionar
conocimiento y las habilidades que les permiten ir más allá del asistencialismo
para
abordar por sí mismos las raíces de las causas de las desigualdades sociales
sistémicas (cf. Einfeld y Collins, 2008). «Con su compromiso con la justicia social, el

Les pràctiques
docents
de l’aprenentatge
servei
emfatitzen
de de
aprendizaje-servicio
parece
que encaja
perfectamente
con
los planeselsdevalors
estudio
justícia
socialun
i contribueixen
l’aprenentatge
des d’aquesta
perspectiva?
trabajo social
y para
curso sobre adiversidad
humana
y opresión»
(Maccio y
Des de51).
quines perspectives s’aborda la justícia social?
Voorhies, 2012:



Com creen els diversos educadors entorns d’aula propicis per als
aprenentatges de justícia social? L’aprenentatge servei augmenta la
consciència de justícia social en la comunitat local i en benefici comú?

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:

Los proyectos de aprendizaje-servicio bien gestionados encajan dentro del
paradigma más amplio de justicia social al equipar a los estudiantes con el
conocimiento y las habilidades que les permiten ir más allá del asistencialismo para
Dades europees
abordar por sí mismos las raíces de las causas de las desigualdades sociales
sistémicas (cf. Einfeld y Collins, 2008). «Con su compromiso con la justicia social, el
aprendizaje-servicio parece que encaja perfectamente con los planes de estudio de
trabajo social y para un curso sobre diversidad humana y opresión» (Maccio y
Voorhies, 2012: 51).

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
Los proyectos de aprendizaje-servicio bien gestionados encajan dentro del
paradigma más amplio de justicia social al equipar a los estudiantes con el
conocimiento y las habilidades que les permiten ir más allá del asistencialismo para
abordar por sí mismos las raíces de las causas de las desigualdades sociales
sistémicas (cf. Einfeld y Collins, 2008). «Con su compromiso con la justicia social, el
aprendizaje-servicio parece que encaja perfectamente con los planes de estudio de
trabajo social y para un curso sobre diversidad humana y opresión» (Maccio y 24
Voorhies, 2012: 51).

10. ALIANCES AMB LA COMUNITAT

Per a fomentar la institucionalització de l’aprenentatge servei, les institucions europees
d’educació superior haurien de:
1.

Desenvolupar aliances sostenibles i recíproques entre les institucions

d’educació superior i les organitzacions de la societat civil en implementar
programes d’aprenentatge servei.
2.

Mobilitzar els representants clau de les entitats comunitàries perquè actuïn
com a defensors i ambaixadors a fi d’institucionalitzar l’aprenentatge servei.

3.

Observar els principis de convivència i respectar la diversitat dels qui
participen en l’aprenentatge servei.

4.

Treballar amb la comunitat a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar
projectes d’aprenentatge servei.

Garantir que s’hi incloguin diverses perspectives.
6. Establir estratègies en la celebració de l’aprenentatge servei: les necessitats i les
5.

aliances que possibiliten aquests projectes.
7.

Relacionar els projectes d’aprenentatge servei amb els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS).

Literatura de suport d’experts europeus
«La raó d’aquests objectius és que, si els
enfocaments d’aprenentatge servei i les aliances
entre la universitat i la societat i reïxen, quasi
sempre es recorrerà al coneixement
experiencial, a la conscienciació i a la motivació»
(Zani i Guarino, 2019: 174). «Els estudiants van
adduir que l’aprenentatge servei també pot
beneficiar les institucions d’educació superior en
la mesura que amplia les opcions de construir aliances sostenibles amb les
comunitats veïnes respectives» (Harte et al., 2019: 201).
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Literatura de suport d’experts d’altres regions
«L’aprenentatge servei ben executat representa una relació coordinada i simbiòtica
entre la universitat i la societat […], amb objectius educatius planificats que
s’integren en les necessitats i objectius de la comunitat» (Bringle i Hatcher, 1999).
«Les aliances entre la universitat i la comunitat reflecteixen un esforç general, per
part de docents i acadèmics, per a contrarestar les creixents ideologies materialistes
i individualistes entre els joves i estudiants universitaris; una tendència que, al seu
torn, ha disminuït l’interès en el servei públic i en el compromís cívic […]» (Bush et
al., 2016: 129).

Preguntes per a
reflexionar


Fins a quin punt s’impliquen totes les parts interessades a contribuir a
l’educació basada en la comunitat?



Fins a quin punt l’acció institucional pot involucrar-se per a maximitzar
els beneficis per a la comunitat?



Les institucions ofereixen prou oportunitats perquè els partidaris de
l’aprenentatge servei expressin les necessitats particulars de l’entitat que
representen? Es fomenta la reciprocitat en les aliances?

Dades europees
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